Zwyczaje Świąteczne
1. Słuchanie i omówienie treści wiersza B. Mściwujewskiej ,, Mokre święta’’.
Rozsiadły się świąteczne baby parami
na haftowanym obrusie.
Te w środku z lukrem, tamte z rodzynkami i każda zapachem kusi.
Na półmisku rośnie owies – jak przystało –
prababci ręką wysiany,
cukrowany baranek skubie go nieśmiało,
A w poniedziałkowy ranek ...
Pisk! Krzyk! Śmiechy! Cała wieś tu biegnie!
Wiadra, miski, konwie i dzbanek ...
Któż się dzisiaj zimnej wody zlęknie?
Chyba tylko ten z cukru baranek!

2. Wspólnie porozmawiajcie o zwyczajach związanych z Wielkanocą np. Śmigus –
dyngus, malowanie pisanek, dekorowanie mazurków.

Możecie też obejrzed film o Wielkanocnych zwyczajach. Link do filmu:
https://vod.tvp.pl/video/domowe-przedszkole,swiateczne-zwyczaje-wielkanoc,43855

3. Propozycje prac plastycznych - pisanki :
1. Pisanki z kaszy manny.
Potrzebne materiały :


jajka kurze



kasza drobnoziarnista: manna



farby plakatowe lub inne



papier kolorowy, bibuła



pisak



klej wikol.

Instrukcja wykonania:




Jajka gotujemy na twardo;
Ugotowane jajka smarujemy klejem a następnie obtaczamy w kaszy;
Malujemy jajka w dowolne wzory. Nasze pisanki mogą imitowad zwierzątka
wielkanocne;
2. Pastelowe pisanki
Potrzebne materiały:
 Jajka ugotowane lub wydmuszki
 Kieliszek do jajka
 Bibuła
 Pojemnik z wodą

Instrukcja wykonania:





Kolorową bibułę tniemy na niewielkie kwadraciki i umieszczamy w płaskim
pojemniku
Jajko umieszczamy w kieliszku, delikatnie moczymy kwadracik z bibułki w wodzie i
„naklejamy” na jajko. Bibułka pod wpływem wody puszcza kolor barwiąc jajko.
Całe jajko oklejamy w ten sposób a następnie pozostawiamy do wyschnięcia.
Wysuszoną bibułkę odklejamy od jajka i gotowe!
3. Pisanki z włóczki
Do wykonania takich pisanek potrzebujemy wydmuszek (albo styropianowych
jajek), kleju, włóczki

Instrukcja wykonania:
1. Zanim zaczniemy zdobienie, przygotowujemy sobie włóczkę ucinając niedługie
kawałki i układamy kolorystycznie.
2. Oklejanie zaczynamy od czubka jajka. Jeśli jest to wydmuszka, koniec włóczki
wkładamy do dziurki wydmuszki, jeśli styropianowe, lekko wbijamy koocówkę włóczki
w jajko.
3. Następnie nakładamy klej na kawałek jajka i oklejamy dokładnie włóczką. Nakładamy
kolejny kawałek kleju i znów oklejamy i tak do kooca.

