
Aktywności muzyczna na 01.04.2020r.

PISANKI, KRASZANKI, SKARBY WIELKANOCNE – słuchanie piosenki, 
rozmowa na podstawie wysłuchanego tekstu.

Posłuchaj piosenki Pisanki, kraszanki:
https://www.youtube.com/watch?v=qKY9oeELKn4

Koszyczek z wikliny pełen jest pisanek,
A przy nich kurczaczek i z cukru baranek.
Przy baranku babka, sól, chleb i wędzonka,
Oto wielkanocna świąteczna święconka.

Ref. Pisanki, kraszanki, skarby wielkanocne,
Pięknie ozdobione, ale niezbyt mocne.
Pisanki, kraszanki, całe w ornamentach,
Uświetniły nasze wielkanocne święta.

Kłócił się z kurczakiem cukrowy baranek,
Która najpiękniejsza ze wszystkich pisanek?
Czy ta malowana, czy ta wyklejana,
Czy zdobiona woskiem i pofarbowana

Ref. Pisanki, kraszanki, skarby wielkanocne,
Pięknie ozdobione, ale niezbyt mocne.
Pisanki, kraszanki, całe w ornamentach,
Uświetniły nasze wielkanocne święta.

Baranek kurczaczkiem długo się spierali, 
aż goście świąteczni do drzwi zapukali 
Wielkanocni goście czasu nie tracili 
potłukli pisanki jajkiem się dzielili.

Ref. Pisanki, kraszanki, skarby wielkanocne,
Pięknie ozdobione, ale niezbyt mocne.
Pisanki, kraszanki, całe w ornamentach,
Uświetniły nasze wielkanocne święta.

https://www.youtube.com/watch?v=qKY9oeELKn4


Rozmowa na temat tekstu piosenki.
− Co znajduje się w koszyczku, o którym jest mowa w piosence?
−  jakie inne potrawy kładziemy do koszyczka Wielkanocnego?

• Słuchanie ciekawostek na temat zwyczajów i tradycji wielkanocnych.
Jajko to znak wszelkiego początku narodzin i zmartwychwstania. Dzielimy się 
nim przed rozpoczęciem śniadania, życząc sobie pomyślności, zdrowia i 
błogosławieństwa Bożego.
W ludowych wierzeniach jajko było lekarstwem na choroby, chroniło przed 
pożarem, zapewniało urodzaj w polu i w ogrodzie, a nawet powodzenie w 
miłości. Z jajka wykluwa się kurczątko, które jest symbolem nowego życia.
Pisanki dawano w podarunku, jako dowód życzliwości i sympatii.
Chleb jest podstawowym pokarmem człowieka. Dzielenie się z nim i wspólne 
spożywanie jest od najdawniejszych czasów znakiem przyjaźni, życzliwości i 
poczucia wspólnoty.
Palemka miała chronić ludzi, zwierzęta, domy przed ogniem, czarami i złem 
tego świata. Niezwykłą moc daje jej gałązka wierzby – drzewa najwcześniej 
okrywającego się zielenią.
Mazurki przywędrowały do nas z kuchni tureckiej. Kunsztownie lukrowane i 
dekorowane bakaliami, przypominają wyglądem maleńkie tureckie dywaniki.
Chrzan, a także przyprawy – pieprz i sól, święci się, aby pamiętać o gorzkiej 
Męce Chrystusa. Dawniej śniadanie wielkanocne rozpoczynało się od zjedzenia 
całego korzenia chrzanu, żeby ustrzec się od bólu zębów i brzucha.
Baranek z czerwoną chorągiewką ze złotym krzyżykiem symbolizuje Chrystusa
Odkupiciela. Stawiano go pośrodku stołu, żeby podczas wielkanocnych biesiad i
uciech wierni nie zapominali o religijnym charakterze świąt.
Kiedy gospodynie wypiekały baby drożdżowe, kuchnia musiała być zamknięta 
na klucz. Ktoś obcy bowiem mógłby zaszkodzić rosnącemu ciastu głośną 
rozmową albo złym wzrokiem. Wyjętą z pieca babę kładziono na poduszki i do 
chwili ostygnięcia przemawiano do niej szeptem.
Zajączek obwieszcza wiosenną odnowę. Kiedyś jego wizerunek kojarzono z 
grzesznikami, którzy odbyli oczyszczającą pokutę. Potem zaczął obdarowywać 
dzieci łakociami i prezentami.

Aktywność matematyczna.



Powitanie
Gdy się rączki spotykają, 
To od razu się witają (podanie dłoni). 
Gdy się kciuki spotykają, 
To od razu się witają (kciuk dotyka kciuk). 
Gdy się palce spotykają, 
To od razu się witają (palce jednej dłoni dotykają palce drugiej dłoni).

Pieski 
Wszystkie pieski spały (zaciśnięta dłoo). 
Pierwszy obudził się ten mały (otwieramy mały palec). 
Mały obudził średniego, 
Który spał obok niego (otwieramy drugi palec). 
Gdy średni już nie spał, 
To duży też przestał (otwieramy trzeci palec0. 
Trzy pieski się bawiły, 
Czwartego obudziły (otwieramy czwarty palec). 
Cztery pieski szczekały, 
Piątemu spad nie dały (otwieramy kciuk i machamy całą dłonią).

Dwie ręce, dziesięć palców 
Ja dziesięć palców mam (pokazujemy wszystkie palce), 
Na pianinie gram (uderzamy palcami o kolana). 
Ja dwie ręce mam (pokazujemy dłonie), 
Na bębenku gram (uderzamy dłońmi o kolana). 
Ja dziesięć palców mam (pokazujemy wszystkie palce), 
I na trąbce gram (poruszamy wszystkimi palcami przed ustami).
Ja dwie ręce mam (pokazujemy dłonie), 
I zaklaszcze wam (klaszczemy w dłonie).

Zabawy matematyczne - przeliczmy do dziesięciu.



Potrzebne będzie dziesięć np. klocków, guzików, klamerek itp.
Rodzic podaje zadania, a dziecko rozwiązuje je, dokładając klocki lub je
odkładając.

 Na drzewie siedziało 7 wróbli. (Dzieci układają przed sobą 7 klocków). 
Potem przyleciały jeszcze 3 wróble. (Dzieci dokładają jeszcze trzy 
klocki). Ile wróbli siedzi teraz na drzewie?

 W wazonie są 3 tulipany białe i 2 czerwone, ile jest razem tulipanów w 
wazonie?

 Na wysokim daszku siadło 10 ptaszków, 3 z nich odleciało, ile zostało?

 Mama kupiła 3 pączki a tata kupił 6 pączków, ile razem jest pączków?

 Agatka miała 5 lizaków, zjadł 2, ile zostało lizaków?
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