Gazetka zredagowana przez nauczycielkę Magdalenę Wiśniewską – Waszkiewicz z udziałem
dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 49
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Co maluchy wiedzą o Świętach Wielkanocnych?

Gr I. - „Misie”
Z czym Wam się kojarzą Święta Wielkanocne?







Z jajkami,
pisankami,
koszyczkiem wielkanocnym,
z kurczaczkami,
z króliczkami,
spotkaniami z rodziną.

Gr. II „Żuczki”
Z czym Wam kojarzą się święta Wielkanocne?
- kiełbaską,
- ciastem,
- kolorowymi pisankami,
- polewaniem wodą,
- zajączkiem i prezentami,
- wiosną,
- sprzątaniem zabawek,
- jedzeniem jajek,
- palmą.
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Co powiedzą starszaki o Świętach Wielkanocnych?

Święta Wielkanocne…














to dzień w którym Jezus zmartwychwstał (Magda, gr. VI)
to takie święta, które trzeba obchodzić, Pan Bóg zmartwychwstał (Hubert, gr. VI)
to święto wiosenne (Karina, gr. IV)
w niedzielę Wielkanoc (Tomek, gr. IV),
to czas, gdy jemy różne potrawy i chodzimy do Kościoła (Marysia, gr. VI),
to święcenie jedzenia (Martynka, gr. VI),
to taki czas gdy wszyscy siadamy do stołu i robimy pisanki (Ala, gr. V),
jak się chodzi do Cerkwi i Kościoła (Karina, gr. IV).
kojarzą się z jajkami (Filip Z., gr. III)
z kurczaczkiem (Igor, gr. III)
i kotkami wierzbowymi (Olek, gr. III),
spotykamy się z rodziną (Jaś Sz.gr. III)
święcimy palmy (Oskar, gr. III)

Jakie tradycje związane z Wielkanocą
znacie?


















Święcimy kiełbasę, sól, chleb, pisanki.
(Marysia, gr VI),
święcimy koszyczki (Laura, gr. V),
mamy lany poniedziałek i oblewamy się
wodą (Mateusz F, gr. V),
święci się palmy (Laura P., gr. V),
gdy się maluje jaja (Kuba, gr. IV),
robi się stłuczkę jajkami (Zuzia, gr. IV),
nosi się koszyczki (Marysia, gr. IV),
chodzi się do Kościoła i święci się palmy (Tomek, gr. IV),
maluje się pisanki (Marysia, gr. IV),
chodzi się do Kościoła ze święconką (Julka, gr. IV),
króliczek! (Marysia, gr. IV),
zapraszamy gości (Maciek, gr. III),
święcimy jedzenie i kiełbasę (Olek, Dominik W., Filip Z., gr. III)
mamy cukrowego baranka (Dominik M, gr. III),
malujemy pisanki i ozdabiamy (Maciek, gr. III),
chodzimy do Kościoła (Czarek, gr. III),
jemy śniadanie (Olek, gr. III)
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Poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato.
Opowiadanie „Bajeczka wielkanocna” A. Galicy
Wiosenne słońce tak długo łaskotało promykami gałązki wierzby, aż zaspane wierzbowe
Kotki zaczęły wychylać się z pączków.
- Jeszcze chwilkę – mruczały wierzbowe Kotki – daj nam jeszcze pospać, dlaczego musimy
wstawać?
A słońce suszyło im futerka, czesało grzywki i
mówiło:
- Tak to już jest, że wy musicie być pierwsze,
bo za parę dni Wielkanoc, a ja mam jeszcze tyle
roboty.
Gdy na gałęziach siedziało już całe stadko
puszystych Kotków, Słońce powędrowało dalej.
Postukało złotym palcem w skorupkę jajka –
puk-puk i przygrzewało mocno.
- Stuk-stuk – zastukało coś w środku jajka i po
chwili z pękniętej skorupki wygramolił się
malutki, żółty Kurczaczek.
Słońce wysuszyło mu piórka, na głowie
uczesało mały czubek i przewiązało czerwoną kokardką.
- Najwyższy czas – powiedziało – to dopiero byłoby wstyd, gdyby Kurczątko nie zdążyło na
Wielkanoc.
Teraz Słońce zaczęło rozglądać się dookoła po łące, przeczesywało promykami świeżą trawę,
aż w bruździe pod lasem znalazło śpiącego Zajączka. Złapało go za uszy i wyciągnęło na
łąkę.
- Już czas, Wielkanoc za pasem – odpowiedziało Słońce – a co to by były za święta bez
wielkanocnego Zajączka? Popilnuj Kurczaczka, jest jeszcze bardzo malutki, a ja pójdę
obudzić jeszcze kogoś.
- Kogo? Kogo? – dopytywał się Zajączek, kicając po łące.
- Kogo? Kogo? – popiskiwało Kurczątko, starając się nie zgubić w trawie.
- Kogo? Kogo? – szumiały rozbudzone wierzbowe Kotki.
A Słońce wędrowało po niebie i rozglądało się dokoła, aż zanurzyło złote ręce w stogu siana i
zaczęło z kimś rozmawiać.
- Wstawaj śpioszku – mówiło – baś, baś, już czas, baś, baś. A to „coś” odpowiedziało mu
głosem dzwoneczka : dzeń-dzeń, dzeń-dzeń.
Zajączek z Kurczątkiem wyciągali z ciekawości szyje, a wierzbowe Kotki pierwsze
zobaczyły, że to „coś” ma śliczny biały kożuszek i jest bardzo małe.
- Co to? Co to? – pytał Zajączek.
- Dlaczego tak dzwoni? – piszczał Kurczaczek.
I wtedy Słońce przyprowadziło do nich małego Baranka ze złotym dzwonkiem na szyi.
- To już święta, święta, święta – szumiały wierzbowe Kotki, a Słońce głaskało wszystkich
promykami, nucąc taką piosenkę:
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W Wielkanocny poranek
Dzwoni dzwonkiem Baranek,
A Kurczątko z Zającem
Podskakują na łące.
Wielkanocne Kotki,
Robiąc miny słodkie,
Już wyjrzały z pączka,
Siedzą na gałązkach.
Kiedy będzie Wielkanoc
Wierzbę pytają.

A teraz Ty narysuj wielkanocnego zajączka.
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Zwyczaje i tradycje wielkanocne na świecie.

Florencja, Włochy
We Florencji, już od ponad 350 lat obchodzona jest tradycja
wielkanocna zwana Scoppio del Carro. Główną rolę odgrywa
antyczny wóz, przyozdobiony girlandami z kwiatów i wypełniony
fajerwerkami. Prowadzony jest po ulicach miasta przez ludzi w
kolorowych kostiumach z XV, żołnierzy i muzyków. Rankiem w
Niedzielę Wielkanocną wóz przenosi się na Piazza del Dumo, gdzie zostaje podpalony przez
arcybiskupa Florencji. Zwyczaj ten sięga czasów pierwszej krucjaty. Jego celem jest
zapewnienie dobrych zbiorów, życia obywatelskiego i biznesu.

Finlandia
W tym skandynawskim kraju, dzieci podczas Wielkanocy przebierają
się za czarownice, brudzą sadzą twarz, chwytają witki wierzbowe w
dłoń i udają się na ulice, prosząc o czekoladowe jajka. W niektórych
częściach zachodniej Finlandii, w Niedzielę Wielkanocną rozpalane
są ogniska. Tradycja ta, wynika z przekonania, że płomienie
odstraszą czarownice, które latają na miotłach między Wielkim
Piątkiem, a Niedzielą Wielkanocną.

Haux, Francja
Widelec to nieodłączny element Poniedziałku Wielkanocnego,
wszystkich mieszkańców południowej Francji. Co roku na rynku
głównym miasta serwowany jest olbrzymi omlet – gigant. Do jego
przygotowania zużywa się ponad 4500 jaj i około 1000 osób jest w
stanie się nim pożywić. Według historii, Napoleon i jego armia
podróżując po południowej Francji, zatrzymali się w tym
miasteczku, by zjeść omlety. Smak tak przypadł do gustu przywódcy, że następnego dnia,
rozkazał zebrać jajka i zrobić dla swojej armii olbrzymi omlet.
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Korfu, Grecja
Rano, w Wielką Sobotę odbywa się tradycyjne „rzucanie garnkami”.
Mieszańcy wyrzucają z okien garnki, patelnie i inne gliniane
naczynia, rozbijając je na ulicy. Niektórzy twierdzą, że zwyczaj ten
wywodzi się od Wenecjan, którzy w Nowy Rok wyrzucali wszystkie
swoje stare przedmioty. Jeszcze inni, że rzucanie doniczek jest
powitaniem wiosny, symbolem nowych upraw.

Biały dom, Waszyngton, USA
Od ponad 130 lat, co roku, w każdy Poniedziałek Wielkanocny do
Białego Domu przybywają dzieci, by wziąć udział w toczeniu
jajek po trawniku i szukaniu ukrytych pisanek. Tego dnia
Prezydent USA zamienia się w wielkanocnego zajączka, rozdając
dzieciom prezenty i słodkości.

Węgry
Sprinkling, czyli popularna węgierska tradycja wielkanocna,
polegająca na kropieniu perfumami lub wodą perfumowaną. W
zamian można dostać pisankę – w przypadku chłopców,
natomiast młodzi mężczyźni mogą liczyć na całusa. Kiedyś
wierzono, że woda ma działanie oczyszczające i lecznicze.

Niemcy, Szwajcaria
Kto nie lubi przeszukiwać domu i podwórka w poszukiwaniu słodyczy
schowanych przez samego króliczka wielkanocnego? Z pewnością
zdecydowania większość, dlatego tradycja ta nadal cieszy
się dużą popularnością, m.in. w Niemczech, czy Szwajcarii.
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ROZWIĄŻ WIOSENNE ZAGADKI
 Rodzice czytają,
 dzieci odpowiadają i rysują!
1. „Blisko wody rośnie, kwiatki ma błękitne,
może się wydawać, że na łące niebo kwitnie.”
(Odpowiedź narysuj)
2. „Dobrze ją znamy z prześlicznej woni,
kwitnie dzwonkami, chociaż nie dzwoni.”
(Odpowiedź narysuj)

3.”Ten miesiąc krótko się nazywa,
i cały świat zielenią okrywa.”
(Odpowiedz!)
4. „Jeszcze śpi wszystko, co żyje,
jeszcze nic nie rośnie,
a on śmiało śnieg przebije,
powie nam o wiośnie.”
(Odpowiedź narysuj!)

5. „Jak się nazywa ta pora roku,
gdy się zielenić zaczyna wokół?
Skowronek nad polem śpiewa,
kwiaty forsycji kwitną na krzewach.”
(Odpowiedz!)
6. „Prószy śniegiem znienacka,
grzeje słońca promykiem,
to znów wichrem tnie w twarz,
a ten psotnik to…”
(Odpowiedz!)
7.” Mleczka nie piją, myszek nie jedzą,
te szare kotki na drzewie siedzą.”
(Odpowiedź narysuj!)
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Pokoloruj obrazek.
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Wykreślanka świąteczna

Znajdź 12 świątecznych haseł w poziomie i pionie: mazurek, babka, pisanka,
zajączek, kurczak, koszyczek, palma, jajka, baranek, lanie wody, malowanie,
święconka.
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Czy wiosna jest lubiana przez przedszkolaki? Tak!

Za co maluchy lubią wiosnę?





za słońce,
za niebo,
za bociany, że przylatują, wracają,
za to, że trawa się zieleni.

A jakie są zwiastuny wiosny? Skąd wiemy, że jest już
wiosna?
Starszaki odpowiadają:























wszystko budzi się do życia (Madzia, gr. VI),
pąki się rozwijają na drzewach i świeci słońce (Marysia, gr. VI),
robi się ciepło, wszystkie dzieci wychodzą na plac zabaw (Mateusz G., gr. V)
nie ma śniegu i idziemy na spacer (Laura D, gr. V),
wszystkie dzieci jeżdżą na rowerach, rolkach, deskorolkach (Mateusz F, gr. V)
bo śniegu nie ma (Mikołaj A., gr. IV),
trawa jest już zielona (Jaś, gr. IV),
bo niedługo będą rosły pąki na drzewach (Zuzia, gr. IV),
topi się marzannę (Tomek, gr. IV),
żurawie przylatują (Julka, gr. IV),
wychodzi słoneczko (Max, gr. IV),
trawa rośnie i kwiaty i bazie (Julka, gr. IV),
na wycieczki nas biorą (Marysia, gr. IV),
bo zwierzęta w lesie wstają z długiego snu (Madzia, gr. IV),
przylatują ptaki z ciepłych krajów (Lena, gr. VI),
trawa robi się zielona, bo rosną kwiaty (Lena, gr, VI),
bo na drzewach rosną pąki (Szymon, gr. VI),
że motylki przylatują i bociany i żurawie kluczem (Hubert, gr. VI)
rośnie trawa (Olek, gr. III),
pączki (Agatka, gr. III),
słońce (Kuba, gr. III),
rosną kwiaty (Ada, gr. III).
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Posłuchaj uważnie wiersza i odpowiedź na pytania!
„Przyjście wiosny” – Jan Brzechwa

Naplotkowała sosna
Że już się zbliża wiosna.
Kret skrzywił się ponuro:
-Przyjedzie pewno furą…
Jeż się najeżył srodze:
-Raczej na hulajnodze.
Wąż syknął :-Ja nie wierzę,
Przyjedzie na rowerze.
Kos gwizdnął: -Wiem coś o tym,
Przyleci samolotem.
-Skąd znowu –rzekła srokaJa z niej nie spuszczam oka
I w zeszłym roku w maju
Widziałam ją w tramwaju.
-nieprawda! Wiosna zwykle
Przyjeżdża motocyklem.
-A ja wam dowiodę,
Że właśnie samochodem.
-Nieprawda bo w karecie!
W karecie? Cóż pan plecie?
Oświadczyć mogę krótko,
Że płynie właśnie łódką!
A wiosna przyszła pieszo.
Już kwiatki za nią spieszą,
Już trawy przed nią rosną
I szumią –Witaj wiosno.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA:
1. Czym według zwierząt miała przybyć Pani Wiosna?
2. Jakie zwierzęta rozmawiały o przybyciu Wiosny?
3. Skąd wiemy, że jest już wiosna?
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Przypominamy!
26 maj – Święto Matki

Za co kochamy mamę?
Maluszki odpowiadają:








ja kocham za to, że urodziła siostrę,
za serce,
bo mnie urodziła i wychowała,
za zabawki,
że mnie przyprowadza do przedszkola,
że mnie kocha,
że robi obiad.

Starszaki odpowiadają:






















za to, że nas urodziła i robi z nami babeczki (Laura P., gr. V),
za to, że kupuje nam zabawki (Ala, gr. V), (Tomek, gr. IV),
za to, że się o mnie troszczy (Marysia, gr. VI),
za to, że z nami spaceruje (Hania, gr. V), (Igor, gr. III)
że robi nam obiad i śniadanie (Kuba, gr. IV), (Wiktoria, gr. III), (Szymon, gr. VI)
za to, że nam pomaga (Mikołaj A., gr. IV), (Krystian, gr. III)
że gotuje mi zupę (Igor, gr. IV),
za to, że mama mnie kocha (Rysio, gr. IV),
za to, że gra ze mną w piłkarzyki (Tomek, gr. IV),
za to, że bawi się klockami i gra ze mną w warcaby (Mikołaj A., gr. IV),
za to, że mnie kocha (Kacper, gr. IV), (Paweł, gr. III), (Lena, gr. VI)
że pozwala mi wyjść na dwór (Kuba, gr. IV),
że sprząta ładnie (Dominik, gr. IV),
że robi ciasta (Gabrysia, gr. IV),
że robi tort (Tomek, gr. IV),
za to, że jest piękna (Iga, gr. III),
za czekoladki (Weronika, gr. III),
za cukierki (Łukasz, gr. III),
że jest dla nas dobra, że dba o nas (Lena, gr. VI),
że kupuje nam jedzenie, ubranie (Madzia, gr. VI),
za to, że jest dobra (Hubert, gr. VI)
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Połącz punkty.
Połącz liczby kolejno od 1 do 13. Czy już wiesz co to za rysunek?
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