Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci, ponieważ nie możemy się spotykać się w przedszkolu wysyłam Wam
propozycje zajęć, wierszyków, które możecie wykorzystać podczas zbaw z rodzicami w domu.
Życzę Wam dużo zdrowia i radości.
Nauczycielka religii
30.03.2021-01.04.2021 (wtorek, czwartek)
Tematy kompleksowe: „Wielkanocne zwyczaje”. „Wydarzenia Wielkiego Tygodnia”.
Cel: Zapoznanie z wielkanocnymi tradycjami . Odkrywanie tajemnicy miłości Jezusa do ludzi.
1. Uczymy się wspólnie z dzieckiem piosenki
„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.
Ref. Kolorowe pisanki przez dzieci malowane,
pierwsze bazie, pierwiosnki, bratki wiosna nam śle.
Białe z cukru baranki jak zaczarowane,
małe, żółte kurczątka, zniknął cały już śnieg.
W piecu rosną sękacze, baby wielkanocne
I mazurek „filutek”, spójrzcie tam pierwszy liść.
Według starej recepty babcia barszcz ugotuje,
przyjdzie cała rodzina na te 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.
Ref. Kolorowe pisanki przez dzieci malowane

https://www.youtube.com/watch?v=9pCJGz1jOzk
Możemy zachęcić dziecko do namalowania ilustracji przedstawiającej zapamiętany fragment
piosenki.
2. Rozmowa na temat wielkanocnych zwyczajów:
Wielkanoc oznacza odrodzenie, zmartwychwstanie, dlatego jej symbolem jest jajko – oznacza życie,

stąd przy wielkanocnym stole dzielimy się jajkiem podczas wielkanocnego śniadania.
Wykorzystujemy je również do malowania i ozdabiania, aby powstały piękne pisanki, które znajdą się
w wielkanocnej święconce- koszyczku do którego wkładamy również inne pokarmy:








chleb – to znak naszego codziennego pożywienia i wdzięczności Bogu za pokarm,
wędlinę- symbol siły i dostatku,
ciasto- symbol umiejętności i doskonałości,
sól- chroni przed zepsuciem,
chrzan- symbol siły fizycznej i trudnych chwil jakie czasem nas spotykają,
zajączek- symbol odradzającej się do życia przyrody,
baranek z chorągiewką- najważniejszy, przypomina że Chrystus oddał za nas życie z wielkiej
miłości i zmartwychwstał.

Możemy wspólnie z dzieckiem udekorować koszyczek i wkładać pokarmy omawiając każdy po kolei.
3. Zachęcam do obejrzenia programów „Ziarno” dotyczących Wielkanocy
https://www.youtube.com/watch?v=cMTxGjhNNAs
https://vod.tvp.pl/video/ziarno,wielkanoc,1460688
4. Opowiadanie o wydarzeniach Wielkiego Tygodnia- Wielki Czwartek
„Ostatnia wspólna wieczerza”
To był czwartek. Jezus zaprosił swoich dwunastu przyjaciół, aby usiedli z nim do kolacji, czyli
wieczerzy. Przed wieczerzą Jezus wziął miskę z wodą, ukląkł przed apostołami i obmył im stopy. Piotr
jeden z jego przyjaciół nie chciał się na to zgodzić. Lecz Jezus rzekł: - Jeśli ja czynię wam dobro. Także
i wy powinniście je czynić sobie nawzajem. Chcę, abyście pomagali sobie . To jest moje przykazanie
dla tych, którzy chcą być moimi uczniami. Jezus wziął chleb, podziękował Bogu za niego i połamał go,
aby wszyscy mogli wziąć po kawałku. – Ten chleb stanie się teraz moim Ciałem, które za was będzie
wydane. Znaczy to, że gdy odejdę do Boga Ojca i tak będziecie się mogli ze mną spotykać. Na znak
mojej miłości zostawiam wam siebie pod postacią chleba. W ten sposób będę z Wami zawsze, a wy
będziecie to czynić na moją pamiątkę.
Zachęcam do obejrzenia i rozmowy na temat treści tekstu i filmu
https://www.youtube.com/watch?v=jK9NeNhxqsc

5. Pisanki- prace plastyczne, oraz urocza piosenka o pisankach.
https://www.youtube.com/watch?v=mwWgC626krE
https://www.youtube.com/watch?v=TlU_AXkbBtA
Możemy też pobawić się z dzieckiem w układanie pisanki na dywanie: za pomocą skakanki , długiego
sznurka lub wstążki układamy duży kontur jaka na dywanie albo podłodze i zachęcamy dziecko do
ozdabiania środka różnymi materiałami np. klockami, makaronem, wstążkami, patyczkami, słomkami.
Kolejna zabawa to „pisankowe wyścigi”. Potrzebne będą: dwie łyżki i dwa jajka (doradzam
styropianowe, lub wydmuszki lub pisanki), ustawiamy tor przeszkód z krzeseł, wyznaczmy start i metę

i nakładając jajka na łyżki rozpoczynamy wyścig. (zabawa ćwiczy koordynację wzrokowo- ruchową
i ducha pozytywnej rywalizacji).
6. Nauka piosenki
https://www.youtube.com/watch?v=pNoD_565U08
7. Propozycja modlitwy przy Wielkanocnym stole. ( źródło Adonai.pl)
„Panie Jezu, pobłogosław Nas i te dary, zasiądź między nami przy Wielkanocnym stole, daj
nam z wiarą przeżywać Twoją obecność podczas świątecznego posiłku, w dzień Twojego
zwycięstwa, abyśmy mogli radować się z udziału w Twoim zmartwychwstaniu. Niech nasz stół
będzie znakiem pojednania i wzajemnej życzliwości. Amen”
Drodzy Rodzice i Kochane Dzieci życzę Wam pełnych radości, miłości , wzajemnego
zrozumienia i życzliwości Świąt Wielkanocnych, to szczególny czas dla nas wszystkich, ale
Święta Wielkanocne to przecież święta nadziei i taką nadzieję niesie nam Zmartwychwstały
Chrystus.
Pozdrawiam Dorota B.

