
Zajęcia dla zerówki                                                                                                07.04.2020r. 

                  Temat: Wielkanoc - zwyczaje i tradycje. 

 

 

1) Kalendarz  – proszę o wskazanie dnia tygodnia, pory roku oraz pogody jaką mamy w 

dzisiejszym dniu https://autyzmopole.pl/?p=4455. 

 

 

2) Knill. https://autyzmopole.pl/?p=5715 

 

 
3) Słuchanie ciekawostek    na temat   różnych      zwyczajów,    obrzędów            związanych  

z Wielkanocą. 

 Wielkanocne obrzędy i zwyczaj związane są mocno z wiosną - wszak o tej porze roku 

obchodzimy święto Zmartwychwstania Pańskiego. Przygotowaniom do świąt wielkanocnych 

towarzyszy więc zawsze radość z powodu budzenia się natury do życia oraz powrotu słońca. 

Skoro wiosna,  to i   wiosenne porządki.    Kiedyś, u  dawnych Słowian, wraz  

z nadejściem mocniejszych promieni słońca i budzeniem się przyrody do życia, ludzie 

wyganiali ze  swych domów brud, choroby i... grzechy.   To było takie dosłowne i metaforyczne 

oczyszczenie przed nowymi narodzinami natury. 

 

Ważnym elementem przygotowania do świąt jest robienie pisanek. To ulubiona przez dzieci 

czynność. Można zaproponować dzieciom różne metody dekorowania jajek lub wydmuszek: 

pisanki można malować farbami, flamastrami, można farbować je w łupinach cebuli, buraka, 

oklejać włóczką lub ozdobić naklejkami. 

https://autyzmopole.pl/?p=4455
https://autyzmopole.pl/?p=5715
https://www.mjakmama24.pl/mama/imprezy/wielkanoc-2020-kiedy-wypada-jak-obliczamy-kiedy-wypadna-swieta-aa-f9vo-5gA6-6EYV.html
https://www.mjakmama24.pl/mama/imprezy/wielkanoc-2020-kiedy-wypada-jak-obliczamy-kiedy-wypadna-swieta-aa-f9vo-5gA6-6EYV.html
https://www.mjakmama24.pl/mama/imprezy/jak-zrobic-pisanki-z-dzieckiem-5-pomyslow-aa-FwHV-NXGk-gTk5.html


     W Wielką Sobotę tradycyjnie święcimy pokarmy na świąteczny stół. Do wiosennie 

przystrojonego (np. listkami bukszpanu czy stokrotkami) koszyczka z bożymi darami 

pakujemy kiełbasę (symbolizuje dostatek), chrzan (w tradycji chrześcijańskiej symbolizuje 

pokonanie goryczy męki Chrystusa), sól (zapewnia trwałość i chroni życie), chleb 

(symbolizujący Chrystusa - chleb życia), wodę (obmywa nas z grzechów), wielkanocnego 

baranka (symbol Baranka Bożego, czyli Jezusa) i dużo jajek (symbolizują nowe życie, ale i 

dostatek, szczęście oraz zdrowie).Tymi poświęconymi produktami dzielimy się kolejnego dnia 

przy świątecznym śniadaniu. 

 
 

 

4) Posłuchajmy o tradycjach . Piosenka Święta tuż – tuż. 

https://youtu.be/pNoD_565U08 

 

 

5)  

Matematyczna zabawa - Puzzle cyfrowe 

 Proszę wydrukować i wyciąć puzzle, obrazek podałam na końcu scenariusza. 

 

 

6)     

Zabawa ruchowo- naśladowcza  

https://youtu.be/351fw50UOn8?list=PLbRzTYeyj4CYFzv7lBE2KnqG8rutRhDzZ 

https://youtu.be/pNoD_565U08
https://youtu.be/351fw50UOn8?list=PLbRzTYeyj4CYFzv7lBE2KnqG8rutRhDzZ


 

Skaczemy , wykonując polecenia z piosenki. 

 

 

7) Zajęcia   kreatywne 

Mamy jajko wielkanocne. Proszę ozdobić jajko plasteliną, 

Obrazek załączam na końcu scenariusza. 

 

  

 

 

6)    

 

Przygotujcie zajączki-słodziaki. 

https://www.facebook.com/onelittleproject/videos/559347998027322/UzpfSTQzNjI0MDk

3NjQ0MTIzMjozMDE3NzE0MDk0OTYwNTYx/ 

 

Życzę miłej zabawy. Powodzenia. Oksana Stakhovska 

 

 

https://www.facebook.com/onelittleproject/videos/559347998027322/?__cft__%5B0%5D=AZUOko6xwD2TjQsjJCt04JrMOMqH0r2A0fp8n5wrj2pIl61E5syM-qEbyGE57Yw1aaUcwpcG85oHFpHKvmBYYfLYinjhpHicLWCfd3h59vrFqcpBMsmpfHrfjjIStoHV6ZLAOQibeKIjDXzFGbsinpLvweMSyAJXEHSwf90fTknnNg&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/onelittleproject/videos/559347998027322/?__cft__%5B0%5D=AZUOko6xwD2TjQsjJCt04JrMOMqH0r2A0fp8n5wrj2pIl61E5syM-qEbyGE57Yw1aaUcwpcG85oHFpHKvmBYYfLYinjhpHicLWCfd3h59vrFqcpBMsmpfHrfjjIStoHV6ZLAOQibeKIjDXzFGbsinpLvweMSyAJXEHSwf90fTknnNg&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/onelittleproject/videos/559347998027322/UzpfSTQzNjI0MDk3NjQ0MTIzMjozMDE3NzE0MDk0OTYwNTYx/
https://www.facebook.com/onelittleproject/videos/559347998027322/UzpfSTQzNjI0MDk3NjQ0MTIzMjozMDE3NzE0MDk0OTYwNTYx/


 



 




