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WIELKANOCNE ZWYCZAJE

Edukacja polonistyczno- społeczna

Oglądamy filmik

https://www.youtube.com/watch?v=hWVwbiJw2g8

Wielkanocne tradycje i zwyczaje ludowe  - rozmowa z dzieckiem na temat zwyczajów i 
tradycji wielkanocnych.                                                                                                               
Informacje z których można skorzystać.

W wielkanocnych tradycjach elementy religijne związane są z wiarą. Łączą się ze zwykłą 
ludzką radością związaną z nadejściem wiosny i budzeniem się przyrody do życia. Ludzie 
wierzący odczuwają radość ze zmartwychwstania Jezusa. Dlatego należy z szacunkiem 
traktować wszystkie zwyczaje i tradycje, nawet jeśli sami obchodzimy święta inaczej.     
Ludowe zwyczaje związane z wielkanocnymi świętami:                                                             
- obdarowywanie bliskich osób pisankami,                                                                                  
- wędrowanie przez wsie z kogucikiem,                                                                                       
- oblewanie się wodą w lany poniedziałek,                                                                                   
- kropienie święconą wodą pól i zabudowań gospodarskich,                                                       
- bicie się wierzbowymi gałązkami dla zapewnienia zdrowia, urody i ochrony przed 
nieszczęściami.                                                                                                                              
Od pewnego czasu pojawia się w polskiej tradycji wielkanocnej zając wielkanocny z 
koszyczkiem, który przynosi grzecznym dzieciom prezenty.    

Święcenie pokarmów  

SKĄD WZIĘŁA SIĘ TRADYCJA ŚWIĘCENIA POKARMÓW?

Wielka Sobota w tradycji chrześcijan jest jedynym w roku dniem bez Eucharystii,  a także
momentem wyciszenia się i skupienia w oczekiwaniu na nadejście Zbawiciela. Tego dnia jest
są także święcone pokarmy, zwyczaj, który istnieje w Polsce od XIII wieku. Na początku
wierni święcili tylko chleb i jajka, aby zapewnić sobie dobrobyt, a także upamiętnić męki i
Zmartwychwstanie Jezusa. Dzisiaj w tym wyjątkowym dniu wszyscy chrześcijanie szykują
koszyczki  nie  tylko  pełne  jedzenia,  ale  także  wyściełane  białymi  serwetkami  i  ozdobione
zielonymi gałązkami, które symbolizują zmartwychwstanie.

     https://www.youtube.com/watch?v=yWt516tkSPQ           

 Wykonujemy ćw. 2 str. 68 - ćwiczenia polonistyczne

W zeszycie w linię zapisujemy co powinno znaleźć sie w koszyczku wielkanocnym. Do 
koszyczka wielkanocnego wkładamy: ...........................................................................  
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Rozwiązujemy krzyżówkę ćw. 3 str. 69. W zeszycie robimy ilustrację wielkanocnego 
mazurka.

Podaję wzór, ale możecie to zrobić według własnego pomysłu.

Wykonujemy ćw. 4 str.69

Edukacja matematyczna

Z pliku "Zabawy z matematyką" ze str. 16 robimy samodzielnie do zeszytu 
słupek trzeci na dodawanie i trzeci na odejmowanie.

Zajęcia techniczne

 Wykonaj zajączka. Potrzebne materiały to: rolka po papierze toaletowym, 
papier kolorowy, klej, nożyczki oraz dobre chęci. Przyjemnej zabawy.                    
Proszę o przysłanie zdjęcia pracy.
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