
Witajcie kochane Pajacyki przez ostatnie dwa dni była piękna, 
wiosenna pogoda mamy nadzieję, że spędziliście ten czas korzystając 
z wiosennego ciepła 

2.04.2021r (piątek)

W tym dniu, dokładnie dziś obchodzony jest  Światowy Dzień 
Autyzmu. Przyświeca mu hasło „Zapal się na niebiesko dla autyzmu”

 

Dlaczego kolor niebieski? Niebieski jest uznawany za 
najgłębszy z kolorów, rozpływający się w nieskończoności 
horyzontu. Jako barwa najczystsza i najzimniejsza zarazem, staje
się najbardziej odrealnioną ze wszystkich barw. Jeśli macie w 
swojej garderobie coś niebieskiego, to załóżcie to dzisiaj na 
siebie . Dodatkowo w geście solidarności możecie powiesić na
Waszych balkonach, tarasach, płotach niebieski balonik.

Zapraszamy Was do obejrzenia filmiku pt. „Maria i ja”. film 
„Maria i ja”, który przedstawia codzienność Marii, dziewczynki 
dotkniętej autyzmem. Porozmawiajcie z Rodzicami o 
trudnościach bohaterki oraz jej umiejętnościach i sposobach 
radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Ten film pomoże Wam 
zrozumieć, że dla osób z autyzmem ważna jest m.in. 
przewidywalność i powtarzalność sytuacji. 
https://youtu.be/pRRIQYxLXAY
A także  do pokolorowania, kolorowanki 

https://youtu.be/pRRIQYxLXAY?fbclid=IwAR0awJaaAsBaVAhgPhmSSNFq0hWf_eExUW9ftl0JRiompO6h44CVjzgiTP8


 



Wracając do naszej tematyki wielkanocnej dziś porozmawiamy sobie 
o babach i mazurkach ciekawe jesteśmy czy ktoś z Was pomagał 
mamie w pieczeniu tych pyszności? A może jakiś innych ciast

Posłuchajcie wiersza Anny Mikity pt. „Wielkanocne mazurki”             
i spróbujcie odpowiedzieć na pytania :

Wystroiły się mazurki w czekoladki i figurki.
Na świątecznym stole migdałowe miny stroją.
Potem z tacy się stoczyły i mazurka zatańczyły.
Obsypały wszystko cukrem, wymazały obrus lukrem,
w końcu siadły uśmiechnięte: – Świętowanie rozpoczęte!

  O jakich wielkanocnych ciastach jest mowa w wierszu?
 W co były wystrojone mazurki? 
  Czym wszystko obsypały? 
  Czym wymazały obrus?

Spójrzcie  teraz na ilustracje i zobaczcie jakie są tradycyjne wypieki 
wielkanocne? oraz zwróćcie uwagę Kochani na elementy ozdobne  
tych wypieków: 

MAZUREK BABA

– BABY - polane lukrem, polewą czekoladową, obsypane 
rodzynkami, 

– MAZURKI - wzorki z kolorowego lukru, ozdobione rodzynkami,
orzechami, migdałami.

Posłuchajcie kilku ciekawostek o nich:



Mazurek wielkanocny to prawdziwy król na wielkanocnym stole. Nie 
wymyślono go  w Polsce. Bogate dodatki, w postaci suszonych 
owoców, to tradycja wywodząca się z Azji. Wzory z lukru, daktyle i 
inne pyszności, które zdobią Mazurka, mają nawiązywać do 
drogocennych dywanów, które kojarzą się z Turcją. Dlaczego w ogóle
nazywamy go "mazurkiem"? Mazurami nazywano dawniej 
mieszkańców regionu Polski Mazowsze i to właśnie tam rozpoczęto 
wypiekanie tradycyjnych ciast. Wielkanocny mazurek musiał  być 
słodki jako nagroda za wstrzemięźliwość w Wielkim Poście.  

Baba drożdżowa. Jej charakterystyczny kształt 
zawdzięczamy tradycyjnym spódnicom kobiet, mieszkających na wsi. 
Ponoć do wypieku tego ciasta przykładano największą uwagę. 
Wielkanocne "babki" potrzebowały ciszy. Dlaczego przy wypieku 
ciast obowiązywał zakaz rozmowy? Nikt nie mógł przeszkadzać 
kobietom, które zajmowały się wypiekiem. Bano się bowiem, że 
wypiek nie uda się i opadnie - dlatego obowiązywała całkowita cisza, 
lub szept

„Mazurkowe wzorki” to super zabawa grafomotoryczna, do której 
Was zapraszamy Proszę przygotujecie sobie: tackę, garstkę mąki.

Dziecko ma tacę z mąką. Jest to ich mazurek. Ozdabia go, wymyślając
wzory – obwódkę wokół brzegów jako wzór rysowany paluszkiem  
bez odrywania ręki i dowolne szlaczki w środku. Może też pobawić 
się plasteliną i wykleić na papierze  taki zdobny wierzch ciasta.

https://kobieta.gazeta.pl/kobieta/7,107881,26891416,ma-61-lat-i-zone-uwielbia-nosic-szpilki-i-spodnice-a-jego.html
https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114881,26902292,turcja-wypowiedziala-konwencje-stambulska-druzgocace-krok.html
https://zakupy.avanti24.pl/dodatki-i-akcesoria#anchorLink


Na koniec zapraszamy na chwilkę gimnastyki:

„Za piłką”  – zabawa  ruchowa - Dziecko ustawione w przysiadzie,
przed  nim  leży  piłka.  Idzie  na  czworakach  i prowadzi  piłkę,
popychając ją  raz prawą, raz lewą ręką

 oraz zabawy na YouTube  gimnastyka w podskokach – ćwiczenia z
liczeniem  https://www.youtube.com/watch?v=bzboHM5GUzg, 
powodzenia

Na koniec jak zawsze garść kart pracy do w wyboru Zapraszamy do 
wykonania kartek świątecznych składanych (tam gdzie przerywane 
linie) z zajączkiem i barankiem wybierzcie tą, która Wam się 
podoba

A żegnając się dziś z Wami oraz Waszymi Rodzicami na ten piękny, 
rodzinny czas świętowania składamy życzenia :)



Kochani życzymy Wam i Waszym bliskim przede
wszystkim zdrowia, pogody ducha na każdy dzień,

serdecznych pełnych miłości i radości  spotkań w gronie
rodzinnym, mnóstwa wiosennego słońca oraz

optymizmu i nadziei na lepszą przyszłość, zaś dzieciom
bogatego zajączka wielkanocnego  

Ściskamy mocno ciocia Ania, Ciocia Karolina oraz
ciocia Kasia 


















