
Witajcie Kochani!

Na dzisiejszym zajęciu wspólnie poznamy tradycje związane 

z Wielkanocą, serdecznie zapraszamy!

1. Wielkanoc  u  Pana Języczka

Zaprosimy Was najpierw do zabawy, rozwijającej  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).

Świetnie poradziliście sobie z zadaniem!
Wasze języczki przygotowały prawdziwą ucztę! 

Brawo.

2 „Wielkanocna zabawa”

Obejrzyjcie uważnie obrazki. 

 

Co one przedstawiają?  (zajączki, baranki,  kurczaczki, pisanki). Podzielcie
nazwy obrazków na sylaby. Ile mają sylab poszczególne słowa? 



3. Zabawa przy muzyce klasycznej

Za chwilę rodzice włączą muzykę:  

https://www.youtube.com/watch?v=Xu2WgiOi56I

Poprosimy  Was,  żebyście  poruszali  się  przy  cicho  grającej  muzyce  
w określony sposób. Będzie on zależał od słowa, jakie rodzice wypowiedzą. 

Na hasło: 

zajączki - kicacie, 
baranki – kłaniacie się,
kurczaczki – machacie rękami ugiętymi w łokciach (udajecie, że macie skrzydełka)
pisanki – obracacie się. 

Zabawę można też poprowadzić w języku angielskim (zajączek – bunny,
baranek – lamb, kurczątko – chick, pisanki – easter eggs).

Dziękujemy za zabawę. Mamy nadzieję, że miło było się troszkę poruszać :-) 

Usiądźcie  teraz  wygodnie,  przyjrzyjcie  się  jeszcze  raz  powyższym
obrazkom i powiedzcie z czym są one związane? 

Pomożemy Wam troszkę pytaniami:

 Jakie święta związane z wiosną będziemy niedługo obchodzić? 
 Jak w waszych domach wygląda przygotowanie do świąt? 
 Jakie zwyczaje wielkanocne panują w waszych domach? 
 Jak przygotowujecie się do świąt Wielkanocnych? 
 Z czym kojarzą się wam święta Wielkanocne? 

https://www.youtube.com/watch?v=Xu2WgiOi56I


 
4 . „Wielkanocne zwyczaje” 

Teraz  omówimy  sobie  zwyczaje  i  tradycje  związane  z  obchodami  
Świąt Wielkanocnych. 

Prosimy,  obejrzyjcie  kolejne  ilustracje,  przeczytajcie  wspólnie  
z rodzicami informacje na temat poszczególnych zwyczajów.  











Ponieważ wiecie już wszystko o Świętach Wielkanocnych, 
czas na troszkę zabawy.

4. Zajączkowa przeprawa - do zabawy prosimy przygotować dużą kartkę 
z gazety i maskotkę - zajączka lub ulubioną maskotkę dziecka.
 

Kochani,  musimy  pomóc  Zajączkowi  przedostać  się  przez  rzekę,
na drugą stronę, za pomocą tratwy. Usiądźcie wygodnie na gazecie - to ona
będzie  naszą  tratwą.  Na  kolanach  połóżcie  sobie  maskotkę  zajączka.  

Jeśli  nie  macie  zajączka,  to  wybierzcie  swoją  ulubioną  maskotkę
i to ją przewieziecie na drugą stronę rzeki. 

Teraz  przesuwamy  się  do  przodu  po  dywanie,  siedząc  na  gazecie,  
na drugą stronę pokoju. Pilnujcie przy tym, żeby zajączek nie spadł „do wody”



5. Wielkanocna praca plastyczna

Kochani, chciałybyśmy, abyście wykonali pracę plastyczną na bazie rolki
od  papieru  toaletowego.  Jedyny  wymóg  jest  taki,  by  praca  dotyczyła
Wielkanocy. To od Was zależy czy będzie to kurczaczek, baranek, zajączek,  
a  może  jeszcze  coś  innego.  Technika  dowolna.  Rolkę  możecie  pomalować
farbami, okleić papierem kolorowym, bibułką, piórkami itd.

Poproście rodziców, aby wstawili zdjęcia Waszych prac na naszej grupie
na Facebooku. Pod spodem kilka zdjęć z pomysłami na wykonanie pracy. 

Do dzieła! Buziaki! 
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