
Witajcie :)

Coraz bliżej Święta :) 
Jakie? 

Oczywiście ->ŚWIĘTA WIELKANOCNE

Jedną z tradycji Świąt Wielkanocnych jest przygotowanie koszyczka wielkanocnego, inaczej
zwanego ŚWIĘCONKĄ.

Na dzisiejszych zajęciach przypomnimy sobie o nim wiadomości.

Zgodnie z tradycją koszyczek wielkanocny przygotowujemy w Wielką Sobotę.

Wygląda tak



Co powinno się w nim znajdować?

BABKA WIELKANOCNA

PIEPRZ I SÓL

KIEŁBASA



CHLEB

MASŁO

BARANEK

JAJKA



CHRZAN

ZIELONA GAŁĄZKA
BUKSZPAN

By lepiej zapamiętać - obejrzyj film. Skopiuj link i wklej do przeglądarki.

https://www.youtube.com/watch?v=-vS8QYsdefQ

Do koszyczka wielkanocnego można także włożyć pisanki, czyli malowane jajka.

Posłuchajcie piosenki i dowiedzcie się więcej o pisankach :)

Skopiuj link i wklej do przeglądarki, a będziesz mógł odtworzyć piosenkę.

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

Teraz stań i spróbuj w powietrzu narysować pisankę, mówiąc przy tym rymowankę 

Jajeczko, jajeczko będziesz pisaneczką 

https://www.youtube.com/watch?v=-vS8QYsdefQ
https://www.youtube.com/watch?v=OTPObfVuHCY


Ciekawą pisankę możemy wykonać za pomocą barwienia poprzez cebulę :)

Oto sposób (wykonaj pracę z rodzicami).

Materiały i przybory:

•jajka
•wywar z cebulinia 
•cienkie rajstopy lub skarpetki
•nożyczki
•rośliny – u mnie liście kwiatów z parapetów i nać pietruszki
•ręcznik papierowy
•olej

1. Wybrać jajka do barwienia. Z roślin urwać kilka listków. Obłożyć jajka roślinkami, na 
dłoń nałożyć kawałek rajstopy, a następnie otoczyć nią całe jajko.



2. Zawiąż ciasny supeł, nadmiar materiału obetnij.

3. Przygotowujemy wywar: Należy ugotować  brązowe listki cebuli w wodzie z 
dodatkiem łyżki octu około 0,5 do 1 h. Następnie wywar przecedzamy, wkładamy 
do niego jajka i gotujemy je. Tak długo, by były na twardo:) Jajka pozostawiamy w 
garnku z wywarem aż do uzyskania interesującego nas koloru. 



4. Ugotowane jajka wyjmujemy z cebulinia i kładziemy na ręczniku papierowym do 
wystygnięcia. Kiedy będą już w temperaturze pokojowej rozcinamy skarpetkę i 
zdejmujemy ją wraz z roślinami. Trzeba zrobić to delikatnie, by nie rozdusić w 
rękach pisanki.

5. Pisanki na koniec natrzeć odrobiną oleju. Nada to im świątecznego blasku:)



Mamy dla Was przygotowaną także grę wielkanocną i zabawę ruchową. 

Gra wielkanocna:

Skopiuj link i wklej do przeglądarki .

https://learningapps.org/10514845

Zabawa ruchowa:

Skopiuj link i wklej do przeglądarki .

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

Kto ma chęć powtarza razem z Panią :)

Może ktoś z Was zainteresuje się puzzlami. Oto one :) wystarczy wydrukować, wyciąć i

złożyć.

https://learningapps.org/10514845






Na koniec kolorowanki dotyczące dzisiejszego tematu.



Pozdrawiamy cieplutko, Pani Edyta i Pani Ewa. Miłego dnia :)




