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Temat: Żurek i „Wielkanocny dzwon”
 ‘’Przeczytaj:

Zajączek wielkanocny
Wąską dróżką, kic! kic! kic!,
kica zając. Uszka w szpic,
krótki ogon, zwinne łapki,
a w tych łapkach jajka w ciapki.
Jajka w ciapki, jajka w szlaczki,
w zawijaski i w zygzaczki –
kolorowych jaj naręcze!
Jakby zając dźwigał tęczę...
Pisanka
Raz w Wielkanoc, późnym rankiem,
wpadła kura na pisankę.
Widząc różnych szlaczków sto,
zagdakała: – Co to? Ko?!
Niby jajo, a nie jajo!
Ludzie to fantazję mają...
I zjeżywszy rude pióra,
do kurnika dała nura.
Rzeżucha
Ci, cichutko... Psyt, posłuchaj!
Słyszysz? Rośnie nam rzeżucha!
Rośnie w górę, rośnie wzwyż,
bo chce większa być niż... niż...
Niż palemka, niż baranek
i niż cały stos pisanek!

Ważne momenty związane z Wielkanocą: Środa popielcowa, Wielki Post,
Niedziela Palmowa, Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota - święcenie
pokarmu, Wielka Niedziela, Poniedziałek Wielkanocny.
Tradycyjne świąteczne potrawy to: żurek – czyli barszcz biały, kiełbasa – zwykle
biała, na ciepło, szynka wędzona w jałowcowym dymie, ćwikła z chrzanem,
pieczone mięso, własnoręcznie wykonana babka, mazurek z artystycznymi
dekoracjami, pascha, kołacz, sernik (kiedyś zwany przekładańcem).
 Posłuchaj i zaśpiewaj piosenkę pt. Wielkanocna piosenka.
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=XuCRqaZDhEE

 z tekstu piosenki wypisz wszystkie wyrazy z „ż”

 Przeczytaj tekst i uzupełnij brakujące litery u, ó lub ż

Wielkanoc

To najstarsze i najwa__niejsze święto chrześcijańskie w Polsce. __pamiętnia
zmartwychwstanie Jez__sa. Jest to święto r__chome - to znaczy, __e obchodzimy je
w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księ__yca, czyli między 21
marca a 25 kwietnia.

Wielkanocna Palma
Wielki Tydzień zaczyna się Niedzielą Palmową. W kościołach święci się palemki
– r__zgi wierzbowe, gałązki b__kszpan__, malin, porzeczek, ozdobione kwiatkami,
mchem, ziołami, kolorowymi pi__rkami. Symboliczne __derzenie domownik__w
palemką zapewnia im szczęście przez cały rok. Palmy zatknięte za obraz l__b
wło__one do wazonów chronią dom przed nieszczęściem i złośliwością sąsiadów.
To, co wszystkim kojarzy się z tym świętem to jajka, które zawsze kr__l__ją na
wielkanocnym stole. Są symbolem __ycia i odrodzenia. Jajka są przygotowywane w
formie potraw oraz jako ozdoby świątecznego stoł__. Przez lata sposoby barwienia
i dekorowania zmieniły się, lecz tradycja pozostała. Do dziś dnia, w ka__dym
domu dzieci wraz z rodzicami mal__ją i ozdabiają skor__pki, aby potem m__c
zabrać je do święcenia w Wielką Sobotę. W takim koszyczk__ nie może zabraknąć
chleba, wędlin, chrzan__, soli oraz baranka. Taką święconkę przyozdabiamy te__
zasem b__kszpanem i pięknymi serwetkami.

Święconka
Jest to nazwa pokarm__w (gł__wnie mięsa, jaj, chrzan__, chleba etc.) święconych
w Wielką Sobotę. Pokarmy wchodzące w skład święconki zawierają jaja (symbol
nowego __ycia) w postaci kolorowych pisanek, baranka, dawniej formowanego z
masła lub ciasta w specjalnych formach, p__źniej c__krowego i z chorągiewką z
napisem Allel__ja lub z czekolady, a symboliz__jącego zmartwychwstanie Jez__sa
Chryst__sa; s__l k__chenną (kt__ra miała chronić przed zeps__ciem); chleb,
wędlinę, chrzan, pieprz, ciasta świąteczne. Koszyczek, najczęściej z wikliny,
przystraja się listkami b__kszpan__.

Śniadanie wielkanocne
W Wielką Niedzielę wraz z rodziną zasiadamy do świątecznego śniadania. St__ł
przykryty jest białym obr__sem, __dekorowany pisankami, k__rczaczkami czy
kwiatami. Najwa__niejsze miejsce na stole zajm__je koszyczek ze święconką.
Śniadanie zaczyna się od zjedzenia pokarm__w, kt__re zostały poświęcone
poprzedniego dnia. Na stole nie mo__e zabraknąć tradycyjnego __ __r__, mięs,
wędlin, pasztet__w, faszerowanych jajek, a na deser dro__d__owej babki, sernika
i maz__rk__w.

Lany poniedziałek
Śmig__s-dyng__s czyli lany poniedziałek przypada na dr__gi dzień świąt
wielkanocnych. Zabawa polega na polewani__ wodą bliskich, ale te__ nieznajomych.
Tradycja ta nawiąż__je do dawnych praktyk pogańskich, łączących się
z symbolicznym b__dzeniem się przyrody do __ycia na wiosnę, jak r__wnie__ do
chrześcijańskiego oczyszczenia z grzech__.

 Przeczytaj Wielkanocny dzwon wg. A. Lewickiej ze str. 165
 Odpowiedz na pytania 1-3 str. 166
Przeczytaj Wielkanoc R. Przymus oraz odpowiedz na pytanie 4 (Zrób
zdjęcie swojego stołu i wyślij do mnie)
 Odpowiedz na pytania. Odpowiedzi wpisz do zeszytu.

 Pokoloruj.

 Zapisz do zeszytu.

Zadaniem domowym jest przesłanie do mnie zdjęć z zeszytu,
ćwiczeń i kart pracy. (Zadań jest dużo, ale macie dużo czasumam nadzieję, że do zobaczenia na kolejnych zajęciach)
Ćwiczenia: zadanie 5 str. 138 Proszę, aby każde zdanie
było związane WIELKANOCĄ.
Zadanie dodatkowe dla chętnych:
Narysuj i opisz co znalazło się w Twoim koszyczku wielkanocnym.
Proszę wysłać na maila: magdalena.bartusiak.school@gmail.com

