WITAMY WAS KOCHANE DZIECI Z GRUPY ZAJĄCZKI!!!
Pozdrawiamy Was serdecznie. Przesyłamy buziaki.
Dziś także tematyka Świąt Wielkanocnych, bo święta są tuż, tuż….

01.04.2021r ( czwartek)
TEMAT ZAJĘĆ NA DZISIEJSZY DZIEŃ: Symbole Wielkanocne.

Z obchodami Świąt wielkanocnych wiążą się symbole:
Jajko

To znak wszelkiego początku narodzin i zmartwychwstania. Dzielimy się
nim przed rozpoczęciem śniadania, życząc sobie pomyślności, zdrowia
i błogosławieństwa Bożego. W ludowych wierzeniach jajko było lekarstwem
na choroby, chroniło przed pożarem, zapewniało urodzaj w polu i w ogrodzie,
a nawet powodzenie w miłości. Z jajka wykluwa się kurczątko, które jest
symbolem nowego życia.
Pisanki

Pisanki dawano w podarunku, jako dowód życzliwości i sympatii.

Chleb

Chleb jest podstawowym pokarmem człowieka. Dzielenie się z nim i
wspólne spożywanie jest od najdawniejszych czasów znakiem przyjaźni,
życzliwości i poczucia wspólnoty.
Palemka

Palemka miała chronić ludzi, zwierzęta, domy przed ogniem, czarami
i złem tego świata. Niezwykłą moc daje jej gałązka wierzby – drzewa
najwcześniej okrywającego się zielenią.

Mazurek

Ciasta- mazurki przywędrowały do nas z kuchni tureckiej. Ciasto jest
lukrowane i dekorowane bakaliami, przypomina wyglądem maleńkie tureckie
dywaniki.

Chrzan, pieprz i sól

Chrzan , a także przyprawy – pieprz i sól, święci się, aby pamiętać
o gorzkiej Męce Chrystusa. Dawniej śniadanie wielkanocne rozpoczynało się
od zjedzenia całego korzenia chrzanu, żeby ustrzec się od bólu zębów i brzucha.

Baranek

Baranek z czerwoną chorągiewką ze złotym krzyżykiem symbolizuje
Chrystusa Odkupiciela. Stawiano go pośrodku stołu, żeby podczas
wielkanocnych biesiad i uciech wierni nie zapominali o religijnym charakterze
świąt.
Babka wielkanocna

Kiedy gospodynie wypiekały baby , kuchnia musiała być zamknięta na
klucz. Ktoś obcy bowiem mógłby zaszkodzić rosnącemu ciastu głośną rozmową

albo złym wzrokiem. Wyjętą z pieca babę kładziono na poduszki i do chwili
ostygnięcia przemawiano do niej szeptem.
Zajączek

Zajączek obwieszcza wiosenną odnowę.

Teraz obejrzyjcie bajkę edukacyjną „ Symbole Wielkanocne”.
https://www.youtube.com/watch?v=gBEDgci-5nU

Przeczytaj samodzielnie lub z pomocą rodzica wyrazy:

PALMA
BARANEK

JAJKO

PISANKA

WIELKANOC

Posłuchaj zdań czytanych przez rodzica. Policz wyrazy w zdaniu i wskaż
odpowiednią cyfrę.

1. Babcia upiekła pyszną babkę.
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2. Mam koszyczek wielkanocny.
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3. Lubię jeść czekoladowe zające.
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4. Wczoraj pomagałam mamie.
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5. Kasia zrobiła piękne, kolorowe pisanki.
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„ Wielkanoc u Pana Języczka” - zabawa logopedyczna, rozwijająca aparat
mowy.
Słuchajcie uważnie opowiadania i starajcie się wykonywać ćwiczenia wg
wskazówek.
Zaczynamy!

Zbliża się Wielkanoc. Trwają przygotowania do świąt.
Pan Języczek postanawia upiec ciasto.
Najpierw do miski (przód i boki języka dziecko unosi tak, by
na środku powstało wgłębienie - "miska") wsypuje mąkę i cukier,
dodaje masło (wysuwa język z buzi, a potem go chowa, przesuwając
po górnej wardze, górnych zębach i podniebieniu).
Następnie rozbija jaja (otwiera szeroko buzię, kilkukrotnie uderza
czubkiem języka w jedno miejsce na podniebieniu). Wszystkie
składniki miesza (obraca językiem w buzi w prawo i w lewo) i mocno
uciera.
Ciasto już się upiekło. Pan Języczek właśnie je ozdabia – polewa
czekoladą (przesuwa czubkiem języka po podniebieniu w przód, w tył
i w bok), obsypuje rodzynkami i orzechami (dotyka językiem
każdego zęba najpierw na górze, a potem na dole).
Pan Języczek robi sałatkę warzywną. Kroi warzywa (wysuwa język
z buzi i szybko nim porusza w kierunku nosa i brody), dodaje
majonez, miesza, a potem próbuje. Sałatka jest pyszna (oblizuje
wargi ruchem okrężnym).
Następnie pan Języczek maluje jaja – powoli wkłada je do
kubeczków z barwnikami (przesuwa język po górnej wardze,
górnych zębach i podniebieniu).
Wyciąga pomalowane i dmucha, żeby szybciej wyschły (wdychają
powietrze nosem, wydychają buzią). Potem rysuje na jajach wzorki
– kropki (dotyka językiem różnych miejsc na podniebieniu) i kółka
(oblizuje wargi ruchem okrężnym).

Zaplata jeszcze koszyczek wielkanocny (kilkukrotnie dotyka
językiem górnej wargi, prawego kącika ust, dolnej wargi i lewego
kącika ust) i już wszystko do świąt przygotowane. Cieszy się pan
Języczek, bo może już świętować (uśmiecha się szeroko, nie
pokazując zębów).
„ Zajączek ze skarpetki”, praca plastyczno - techniczna
Pokaz i opis wykonania pracy:
https://www.youtube.com/watch?v=Dp5viC1tKyQ

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM RODZICOM ZA WSPÓŁPRACĘ
I WYKONANIE TEGO ZAJĘCIA Z DZIEĆMI W DOMU.
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