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Funkcjonowanie Osobiste i Społeczne

Witam wszystkich moich uczniów oraz rodziców

Niedługo święta, dlatego nasz Temat zajęć to:

,,Wielkanoc już blisko”

- zapoznamy się jak wygląda nakryty stół Wielkanocny;
- jak przygotować potrawę wielkanocną;
- jak wygląda i co powinno mieścić się w koszyczku;
- poznamy jak upiec ciasto wielkanocne;
- zapoznamy się  z różnymi technikami wykonania pisanek – kraszanek 
wielkanocnych

Posłuchajcie 

Wielkanoc jest najstarszym i najważniejszym świętem 
chrześcijańskim. Czas wielkanocny to czas radości, 
związanej także z budzącą się na nowo do życia przyrodą. 

Zatem radujmy się, jak nakazuje wiersz „Są takie święta”.

Są takie święta raz do roku,
co budzą życie, budzą czas.
Wszystko rozkwita w słońca blasku
i wielka miłość rośnie w nas.
Miłość do ludzi, do przyrody,
w zielone każdy z wiosną gra.
Już zima poszła spać za morza,
a w naszych sercach radość trwa.

W piecu rosną sękacze,
baby wielkanocne,
i mazurek lśni lukrem,
Spójrzcie tam – pierwszy liść!
Według starej recepty
babcia barszcz ugotuje.
Przyjdzie cała rodzina,
mamy święta już dziś.



Czas ciepłe kurtki w szafie schować
i w naftaliny ukryć świat.
W szufladzie zaśnie czapka zimowa,
narty i sanki pójdą spać.
Bocian powrócił na swe gniazdo,
już leśnych kwiatów czujesz woń.
A słońce świeci mocno, jasno
i żabi rechot słychać z łąk.

Posłuchaj piosenki Są takie święta:
 https://www.youtube.com/watch?v=9pCJGz1jOzk 

A jak wygląda stół Wielkanocny popatrzcie uważnie i spróbujcie wymienić  
co znajduje się na stole?

https://www.youtube.com/watch?v=9pCJGz1jOzk


Pięknie udekorowany stół wielkanocny to radość dla oczu.

Pomagacie rodzicom w przygotowaniach świątecznych?

Wiersz „Wielkanoc” w takich oto słowach opisuje polski 
tradycyjny świąteczny stół.

Na stole święcone, a obok baranek,
koszyczek pełny barwnych pisanek.
I tak znamiennie w polskim krajobrazie
w bukiecie srebrzyste, wiosenne bazie.
Zielony barwinek, fiołki i żonkile.
– Barwami stroją uroczyste chwile.
W dom polski wiosna wchodzi na spotkanie,
gdy wielkanocne na stole śniadanie.

Przygotujemy potrawę wielkanocną

Proszę pomalujcie kartę pracy, albo samodzielnie wykonajcie rysunek



 



Aby święta w naszym domu były pachnące upieczemy ciasto ,,BABĘ 
WIELKANOCNĄ”

Pyszna, pachnąca i pięknie przystrojona

Obejrzyjmy sobie film- jak upiec babkę wielkanocną

https://www.youtube.com/watch?v=LfONxYZlaS0 

Kochani mamy upieczone pachnące świąteczne ciasto - babkę Wielkanocną,
to zabieramy się za dekorację koszyczka.

Spójrzcie na poniższy obrazek i poszukajcie co ciekawego znajduje się w 
koszyczku.

https://www.youtube.com/watch?v=LfONxYZlaS0


Pokolorujcie poniższą kolorowankę, lub wykonajcie pracę samodzielnie

Życzę Powodzenia !!! 





Pisanki i kraszanki  

Malowanie pisanek w Wielką Sobotę to stary polski 

zwyczaj. W każdym domu dzieci wraz z dorosłymi oddają 

się temu miłemu zajęciu.

Bo przecież, jak mówi piosenka, „nie ma Wielkanocy bez 
barwnych pisanek”.

Pisanki, pisanki,
jajka malowane
nie ma Wielkanocy
bez barwnych pisanek.

Pisanki, pisanki
jajka kolorowe,
na nich malowane
bajki pisankowe.

Na jednej kogucik,
a na drugiej słońce,



śmieją się na trzeciej
laleczki tańczące.

Na czwartej kwiatuszki,
a na piątej gwiazdki.
na każdej pisance
piękne opowiastki.

Posłuchajcie piosenki o pisankach;

https://www.youtube.com/watch?v=qKY9oeELKn4

Posłuchaliście wiersza i piosenki - Świetnie !!!

To teraz jeszcze opowiemy sobie o kraszankach – co to są kraszanki?

Jest wiele różnych technik zdobienia wielkanocnych jajek. 
Najpopularniejsze obecnie to kraszanki, które powstają 
przez gotowanie jajka w barwnym wywarze oraz pisanki, 
powstające przez rysowanie na skorupce gorącym 
roztopionym woskiem, a następnie zanurzenie jajka w 
barwniku. 

https://www.youtube.com/watch?v=qKY9oeELKn4


Teraz waszym zadaniem będzie wykonanie pięknej pisanki, kraszanki

A więc do dzieła: oto kilka propozycji



Miłej pracy i zabawy

Pozdrawiam Wasza pani Anna Goleń

Mile widziane zdjęcia z waszych prac  
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