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Informacje z grupy Muminki

Kolorowa matematyka – określenia czasu.


17 kwiecień 2020


Muminki p.Wioleta
Dzisiejszy dzień będzie poświęcony zabawom matematycznym, dotyczących rytmicznej organizacji
czasu w stałych następstwach;  dnia i nocy, pór  roku, dni tygodnia i miesięcy. Zadaniem dzieci będzie
utrwalić sobie nazwy pór roku, dni tygodnia i spróbować zapamiętać niektóre nazwy miesięcy. A
zatem zaczynamy.

DZIEŃ I NOC.

1.Posłuchajcie piosenki, na pewno nikt z was nie ma problemu z nazwaniem pory dnia: dzień i
noc.

2.Przyjrzyjcie się tej pracy plastycznej wykonanej z talerzyka, jeśli macie ochotę, zróbcie swoją. 
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3.Przygotowaliśmy też dla was kartę do zrobienia, jeśli macie ochotę.

noc i dzień karta pracy

4.Dzień i noc – zabawa ruchowa dla całej rodziny.

Przygotowania do gry: należy wyciąć parzystą ilość kółeczek z kartonu.
Na jednej stronie kółeczka  narysować słoneczko, a na drugiej stronie kółeczka księżyc. 
Kółeczka należy rozłożyć na stole tak, aby była widoczna taka sama ilość słoneczek i księżyców u góry. 
Uczestników gry podzielić na dwie grupy. 
Na sygnał, każda grupa odwraca kółeczka,  jedna grupa ma za zadanie tak odwracać kółeczka, aby
były widoczne słoneczka, a druga grupa księżyce. 
Wygrywa ta grupa, która po umówionym czasie ma więcej swoich symboli u góry na kółeczku.

PORY ROKU

http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/04/dzie%C5%84-i-noc-praca-plastyczna.jpg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/04/noc-i-dzie%C5%84-karta-pracy.docx


1.Obejrzyjcie dokładnie obrazki, czy rozpoznajecie porę roku?    

http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/04/pory-roku-napisy.png


http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/04/wiosna-dopasuj-obrazki.jpg


http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/04/lato.jpg


http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/04/jesie%C5%84-dopasuj-obrazki.jpg


2.Możecie teraz sami pobawić się z porami roku, wystarczy tylko wydrukować karty, odciąć na dole
kartki wszystkie obrazki i pomieszać je. Zadanie będzie polegało na dopasowaniu obrazka do danej
pory roku.

pory roku – karta pracy

3.Czytanie globalne pór roku. Jeśli potrafisz przeczytaj nazwy pór roku i powiedz jakiej litery
brakuje.

http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/04/zima-dopasuj-obrazki.jpg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/04/pory-roku-karta-pracy.docx


DNI TYGODNIA

1.Posłuchajcie piosenki

Czy potraficie odpowiedzieć na pytania? 
– w jaki dzień tygodnia wyruszył w świat rycerz śmiałek? 
– w jaki dzień tygodnia pokonywał przeszkodę 
– w jaki dzień tygodnia dotarł do celu? 
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– w jaki dzień tygodnia spotkał smoka? 
– w jaki dzień tygodnia wrócił sławny do domu?

2.A teraz nasza piosenka, o tygodniach. Najpierw posłuchajcie a potem śpiewajcie i gimnastykujcie
się.

Dni tygodnia. 
Czy znasz, czy znasz wszystkie dni tygodnia, 
Czy znasz, czy znasz wszystkie dni tygodnia, 
To jest poniedziałek. – tupnij prawą nogą.

Czy znasz, czy znasz wszystkie dni tygodnia, 
Czy znasz, czy znasz wszystkie dni tygodnia, 
To jest poniedziałek – tupnij prawą nogą. 
To jest wtorek – tupnij lewą nogą.

Czy znasz, czy znasz wszystkie dni tygodnia, 
Czy znasz, czy znasz wszystkie dni tygodnia, 
To jest poniedziałek – tupnij prawą nogą. 
To jest wtorek – tupnij lewą nogą. 
To jest środa – klepnij rękoma o kolana.

Czy znasz, czy znasz wszystkie dni tygodnia, 
Czy znasz, czy znasz wszystkie dni tygodnia, 
To jest poniedziałek – tupnij prawą nogą. 
To jest wtorek – tupnij lewą nogą. 
To jest środa – klepnij rękoma o kolana. 
To jest czwartek  – klaśnij w ręce przed sobą z przodu.

Czy znasz, czy znasz wszystkie dni tygodnia, 
Czy znasz, czy znasz wszystkie dni tygodnia, 
To jest poniedziałek – tupnij prawą nogą. 
To jest wtorek – tupnij lewą nogą. 
To jest środa – klepnij rękoma o kolana. 
To jest czwartek  – klaśnij w ręce przed sobą z przodu. 
To jest piątek – klepnij się w ramiona.

Czy znasz, czy znasz wszystkie dni tygodnia, 
Czy znasz, czy znasz wszystkie dni tygodnia, 
To jest poniedziałek – tupnij prawą nogą. 
To jest wtorek – tupnij lewą nogą. 
To jest środa – klepnij rękoma o kolana. 
To jest czwartek  – klaśnij w ręce przed sobą z przodu. 
To jest piątek – klepnij się w ramiona. 
To jest sobota – klaśnij wysoko nad swoją głową.

Czy znasz, czy znasz wszystkie dni tygodnia, 
Czy znasz, czy znasz wszystkie dni tygodnia, 
To jest poniedziałek – tupnij prawą nogą. 
To jest wtorek – tupnij lewą nogą. 
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To jest środa – klepnij rękoma o kolana. 
To jest czwartek  – klaśnij w ręce przed sobą z przodu. 
To jest piątek – klepnij się w ramiona. 
To jest sobota – klaśnij wysoko nad swoją głową. 
To jest niedziela – podskocz.

NAZWY MIESIĘCY

1.Posłuchajcie piosenki o miesiącach.

2.Praca plastyczna dla chętnych. Wydrukuj kartę jak chcesz i pokoloruj obrazki. Możesz też
porozcinać miesiące i przykleić je w prawidłowej kolejności.

pokoloruj miesiące – karta pracy
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http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/04/miesi%C4%85ce-napisy.jpg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/04/pokoloruj-miesi%C4%85ce-karta-pracy.docx


 

Życzymy udanej zabawy pani Wioleta i pani Zosia.

Rozstrzygnięcie konkursu pod tytułem „Bake
O� – Ale ciacho!”


17 kwiecień 2020


Gumisie, Krasnoludki, Muminki, Pszczółki, Puchatki, Smerfy p.Edyta
Ze względu na małą ilość przesłanych prac na konkurs pod tytułem „Bake O� – Ale ciacho!”. Nasze jury
 podjęło decyzję  o przyznaniu wszystkim uczestnikom i ich wypiekom pierwszego miejsca.

Wszystkie nadesłane prace zostają nagrodzone.

Nagrody zostaną wręczone po powrocie do przedszkola.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom.

Oto galeria zdjęć i opis wyróżnionych wypieków.

„Zajączek wielkanocny” Hubert z grupy „Krasnoludki” z mamą i siostrą.  
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Przepis na ciasto – Zajączek wielkanocny

„Sernikowa babka” Maja z grupy „Muminki”.
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Przepis na sernikową babkę

„Babka wielkanocna” – Artur z grupy „Gumisie”.
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Przepis na babkę wielkanocną

„Zostań w domu” – Zosia z grupy „Smerfy” z mamą.

         

Przepis na ciasto Zostań w domu
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„Babeczki nesquik z białym serem” – Nikodem z grupy „Smerfy”.
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Przepis na „Babeczki nesquik z białym serem”

 

     Dziękujemy za zaangażowanie. 
Jeszcze raz wszystkim uczestnikom  

http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/04/IMG_20200411_1639131.jpg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/04/Nikos-babeczki-2.jpg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/04/Nikos-babeczki-1-1.jpg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/04/img_babeczki1.jpg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/04/Przepis-na-%E2%80%9EBabeczki-nesquik-z-bia%C5%82ym-serem%E2%80%9D.doc


                GRATULUJEMY!!!

 

 

 

 

Jakie maszyny pomagają rolnikowi?


16 kwiecień 2020


Muminki p.Wioleta
1.Na początek obejrzyjcie krótki film o maszynach.

Źródło: https://youtu.be/FNvZVvk0eZE

2 .Jakie maszyny i urządzenia pomagają rolnikowi w jego ciężkiej pracy, czy potraficie je
nazwać?
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Kombajn zbożowy – jest maszyną, która ścina zboże, młóci je (czyli oddziela ziarno od kłosów). Na
polu kombajn zostawia słomę, a ziarna zbóż zbiera i przesypuje do zbiornika przygotowanego przez
rolnika.

http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/04/kombain.png
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/04/silos2.jpg


Silos – to zbiornik do przechowywania ziarna, jednak zanim ono tam trafi, musi być bardzo dokład nie
wysuszone, bo inaczej szybko zapleśnieje.

Traktor – jest maszyną wielofunkcyjną. Po podłączeniu do niego innych urządzeń można go wyko -
rzystywać przy różnych pracach.

Prasa belująca – służy do zbierania siana z pola i zwijania go w bele.

http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/04/traktor.png
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/04/prasa.png


Pług – narzędzie do przekopywania ziemi po zimie, aby nie była zbyt twarda. Pług przygotowuje ją
tak, aby można było w niej zasiać nowe nasiona.

Siewnik – maszyna do rozsiewania ziarna po polu.

3.„Co powiedziałam?”- ćwiczenie syntezy słuchowej. 
Rodzic wymawia słowa –  nazwy maszyn rolniczych z podziałem na sylaby następnie na głoski.
Dziecko syntezuje sylaby i mówi całe słowa. 
Np. Mama mówi : trak-tor a dziecko  mówi: traktor. 
Mama mówi: t-r-a-k-t-o-r a dziecko mówi: traktor itp.

4.Przygotowaliśmy dla was karty pracy. 
– połącz liczby od 1 do 10 
– traktor – ułóż puzzle

Życzymy udanej zabawy pani Wioleta i pani Zosia.

http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/04/p%C5%82ug.png
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/04/siewnik1.jpg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/04/traktory.docx
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/04/wycinanka.docx


Od ziarenka do bochenka.


15 kwiecień 2020


Muminki p.Wioleta

 
1.„Od ziarenka do bochenka” – opowieść ruchowo-naśladowcza połączona z ćwiczeniami
artykulacyjnymi: Rodzic czyta a dzieci wydają dźwięki.

Pociąg: 
Jedziemy dziś do gospodarstwa rolnego pociągiem ciuch, ciuch, ciuch – naśladowanie
odgłosów.Przekonamy się, jak wygląda życie na wsi.
Koniki: 
Jedziemy na konikach do pana rolnika (odgłos kląskania).
Praca rolnika: 
Najpierw rolnik sieje zboże (siejeje, siejeje, siejeje), 
deszcz pada na pole (kap, kap,kap), 
potem zboże rośnie i dojrzewa, a wietrzyk śpiewa (szszszsz). 
Słońce grzeje całe lato (uf, uf,uf), 
nastała pora zbiorów, już na pole wjeżdża kombajn (wrrrr, wrrrrrrr, wrrrrrr). 
Kombajn przesypuje ziarno na wozy (szszszszsz), 
rolnik wiezie ziarno ciągnikiem do młynarza (wrrrr, wrrrrr, wrrrr)
Młyn: 
Młynarz w młynie zmiele ziarnka (szerokie otwieranie ust i kręcenie szczęką), 
z ziaren powstanie mąka. Aaaa– psik! Wpadła do nosków! 
Mąka jest gotowa, do piekarni jedziemy samochodem(brum, brum, brum). 
Nocą, kiedy dzieci śpią (sen – chrapanie), 
piekarz piecze z mąki chleb i bułki (naśladowanie ruchu rękoma wyrabiania ciasta).
Piekarnia:
Z samego rana samochody (brum, brum) z piekarni ruszają do sklepów, by dostarczyć
pieczywo. 
Uwaga, jeszcze gorące (parzy – dmuchanie), 
ale jak pięknie pachnie (wąchanie – głęboki wdech i wydech).
Pociąg: 
Wracamy pociągiem (ciuch, ciuch ciuch) do przedszkola.

 

2.Zabawa muzyczna do piosenki ludowej Zasiali górale

(Trojak) Zasiali górale sł. i muz. tradycyjne 
Zasiali górale owies, owies, (wolny ruch ręki – rozrzucanie ziaren raz w prawo, raz w lewo) 
Od końca do końca, tak jest, tak jest! 
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Zasiali górale żyto, żyto, (wolny ruch ręki – rozrzucanie ziaren raz w prawo, raz w lewo) 
Od końca do końca wszystko, wszystko! 
A mom ci ja mendelicek, (rytmiczne uderzanie w kolana) 
W domu dwa, w domu dwa! (rytmiczne klaskanie) 
U sąsiada śwarnych dziewuch (rytmiczne uderzanie w kolana) 
Gromada, gromada. (rytmiczne klaskanie) itd. 
A mom ci ja trzy mendele, 
W domu dwa, w domu dwa! 
Żadna mi się nie podoba, 
Tylko ta, tylko ta!

Zasiali górale owies, owies, 
Od końca do końca, tak jest, tak jest! 
Pożęli górale żytko, żytko, 
Od końca do końca wszystko, wszystko. 
A na polu góraleczek 
Gromada, gromada, 
Czemużeś się wydawała, 
Kiejś młoda, kiejś młoda? 
Czemużeś się wydawała, 
Kiejś mała, kiejś mała? 
Będzie z ciebie gospodyni 
Niedbała, niedbała!

3.Ludzie, którzy biorą udział w produkcji chleba – nazwij zawody.

 

http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/04/rolnik1.jpg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/04/m%C5%82ynarz2.jpg


4.Historyjka obrazkowa – jak powstaje chleb, ułóż obrazki wg kolejności a odczytasz hasło.

http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/04/piekarz3.jpg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/04/sprzedawca4.jpg


5.Czy pamiętacie nasze rośliny zbożowe z których robimy mąkę?

http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/04/hisoria-chleba.jpg


6.Ćwiczenia dramowe „Droga chleba”. Kolejne etapy powstawania chleba czyta rodzic a dzieci
pokazują za pomocą gestów, wchodzą w role różnych osób pomagających w powstawaniu chleba i
pokazują ich czynności

rolnik siejący zboże
rolnik koszący zboże
rolnik wiozący zboże do młyna
młynarz mielący zboże
kierowca wiozący zboże do piekarni
piekarz wyrabiający ciasto na chleb i bułki
piekarz wkładający przygotowane ciasto do pieca i wyciągający gorący chleb
kierowca wiozący chleb do sklepu
sprzedawca sprzedający pieczywo w sklepie
rodzice lub dzieci kupujący chleb i przynoszący do domu.

http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/04/M%C4%84KA-jej-rodzaje.jpg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/04/rodzaje-pieczywa.jpg


Życzymy udanej zabawy pani Wioleta i pani Zosia.

Wiosna na wsi.


14 kwiecień 2020


Muminki p.Wioleta
1.Przyjrzyjcie się obrazkom.
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http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/04/wie%C5%9B3.jpg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/04/wie%C5%9B4.jpeg


Na pewno zauważyliście, obrazki przedstawiają wieś i miasto. Czy widzicie różnice i podobieństwa na
obrazkach.

2.A teraz zagadki, te przedmioty pochodzą ze wsi, czy rozpoznajecie je?

http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/04/miasto2.jpg
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To jest słoma i siano – czy wiecie czym różni się słoma od siana?

siano –wysuszona trawa, pożywienie dla zwierząt, 
słoma – odpadowy materiał po koszeniu zboża, 
siano –bardziej miękkie, zielone, 
słoma – szorstka, żółta, siano,

3.Posłuchajcie teraz piosenki o koszeniu trawy i przy okazji utrwalicie dni tygodnia.

 
4. A czy teraz odgadnięcie co widzicie na obrazku?

00:00 00:00
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Tak, to jest strach na wróble.

Do czego służy strach na wróble na polu? Kogo ma odstraszać? Dlaczego odstrasza się ptaki z pól? Co
takiego one robią? Co wyjadają ptaki na polach?

5.Zapoznamy was dzisiaj z roślinami, które są uprawiane przez rolników.

http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/04/strach-na-wr%C3%B3ble.jpg
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6.Czy wiecie skąd się wzięły te nazwy:

– rośliny zbożowe – kwiaty zbóż i owoce mogą tworzyć kłos, kolbę 
– rośliny okopowe – okopuje się je podczas sadzenia, a następnie wykopuje z ziemi, 
– rośliny oleiste – produkuje się z nich olej 
– rośliny włókniste – wytwarza się z nich nici i włókna

http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/04/ro%C5%9Bliny-oleiste.jpg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/04/ro%C5%9Bliny-w%C5%82%C3%B3kniste.jpg


7.„Jak powstaje popcorn?” – Kiedy najczęściej jecie popcorn? Z czego się go wytwarza? W jaki sposób
robi się popcorn? Czy popcorn może być tylko słony? Czy w domu robicie sobie popcorn? 

Jak inaczej wykorzystuje się kukurydzę?  – zjadanie całych kolb, kukurydza konserwowa, mąka
kukurydziana.

8.„Kukurydza” – praca plastyczna. (Praca dla chętnych) 
Dzieci rysują kolbę kukurydzy żółtym flamastrem. Zielonym flamastrem dorysowują łodygę i liście.
(Można też ściągnąć kolorowankę z kukurydzą).

1. Dzieci maczają paluszek w żółtej farbie, robią odciski, wypełniając miejsce na ziarnach
kukurydzy.

2. Lub Wypełniają żółte pola prawdziwymi ziarnami kukurydzy.
3. Lub przyklejają ryż i malują go farbą na żółto.

Życzymy udanej zabawy: Pani Wioleta i pani Zosia.

Co się kryje w święconce.
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Święta Wielkanocne już bardzo blisko. Już  jutro  będzie przygotowywać święconkę. W tym roku nie
pójdziecie do kościoła, żeby ją poświęcić, tylko ,,Głowa waszej rodziny” ma w tym roku taki przywilej,
że może poświęcić waszą święconkę w domu.

Czy pamiętacie o naszym przedszkolnym konkursie cukierniczym – Bake O� – Ale ciacho,
szczegóły konkursu podane były wcześniej.

1.Przyjrzyjcie się teraz obrazkowi, podzielcie nazwy produktów na sylaby i włóżcie do
odpowiedniego koszyka.

http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/04/%C5%BCyczenia-wielkanocne.gif


 

2.Czy wiecie dlaczego wkładamy te produkty do koszyczka?

chleb – symbolizuje ciało Pana Jezusa 
jajko – to symbol życia, 

http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/04/CCI20200410-2.jpg


wędlina  – zapewnia zdrowie 
baba – symbolizuje doskonałość, 
sól – to symbol oczyszczenia 
chrzan -zapewnia siłę fizyczną.

3.Przygotowaliśmy dla was karty pracy.

Czyj to koszyk

pisanki – licz i łącz

śmigus dyngus różnice

4.Życzenia świąteczne od waszej pani Joli – katechetki. 
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, 
Przesyłam Państwu dla dzieci dwa filmiki animowane dotyczące Paschy Jezusa czyli Jego  przejścia ze
śmierci do życia:)

Zmartwychwstanie Chrystusa (kliknij aby otworzyć filmik)  
Chleb z nieba (Jezus jako pokarm) (kliknij aby otworzyć filmik)

Również krótki filmik o Triduum Paschalnym (kliknij aby otworzyć filmik)

Natomiast z okazji nadchodzących Świąt Zmartwychwstania Pańskiego chciałam złożyć Państwu i
Dzieciom pełnego pokoju, radości i zadumy świętowania Paschy Jezusa Chrystusa, aby był to czas
doświadczenia Jego Miłości, która pokonuje przeszkody i zwycięża.

Życzę również błogosławieństwa Jezusa Zmartwychwstałego i opieki Najświętszej Maryi Panny.
Załączam życzenia z Pisma Świętego zawarte w utworze muzycznym pt.:„Błogosławieństwo
Aaronowe (kliknij aby otworzyć filmik)”

Z Panem Bogiem, 
katechetka Jolanta Zalewska

http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/04/Czyj-to-koszyk.docx
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/04/pisanki-licz-i-%C5%82%C4%85cz.docx
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/04/%C5%9Bmingus-dyngus-r%C3%B3%C5%BCnice.docx
https://www.youtube.com/watch?v=sC4o9AuysWw
https://www.youtube.com/watch?v=SSfwVG4Smbk
https://www.youtube.com/watch?v=vPK8AyMQ0qo
https://www.youtube.com/watch?v=739LNjI6eMQ


Życzymy Zdrowych, Spokojnych Świąt Wielkanocnych oraz Bogatego Zajączka. Pani Wioleta i Pani
Zosia.

Wielkanocne Jajka.
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Już niedługo będziecie przygotowywać wielkanocne pisanki.

1.Obejrzyjcie jajka, czy wiecie jak się one nazywają.

Czym się różnią pisanki od kraszanek? 
Pisanki

Jajka pokryte wzorem wykonanym woskiem noszą nazwę pisanek. Wzór nanoszony jest na skorupkę
gorącym, roztopionym woskiem, następnie jajko gotuje się w wywarze z naturalnych barwników.
Podczas gotowania wosk się wytapia, ale miejsca nim pokryte nie barwią się. Do pisania (nanoszenia
wzorów) używano szpilek, słomek i drewienek. Współcześnie tą nazwą określamy wszystkie jajka
wielkanocne barwione i dekorowane.

Kraszanki

Nazwa kraszanek wzięła się od metody barwienia jaj tzw. kraszenia, które polegało na farbowaniu na
jednokolorowo bez wzoru. Jaja barwiono w naturalnych barwnikach roślinnych, łupiny z cebuli w
dawały odcienie żółci, brązu i czerwieni, sok z buraków kolor różowy, płatki nagietka kolor niebieski,
natomiast wywar z kory dębowej kolor czarny. Tak zabarwione jaja zdobi się także wzorami, które są
wyskrobywane ostrym narzędziem na skorupce. 
Czy już teraz wiecie, które jajka to pisanki a które kraszanki?

2.Posłuchajcie teraz piosenki o pisankach i kraszankach.

3.Jajka można samemu zafarbować i to na kilka różnych kolorów. 
Farbowanie jaj w łupinach cebuli – to tradycyjny, w pełni ekologiczny, najzdrowszy i najtańszy sposób
na zdobienie wielkanocnych pisanek.Im więcej zbierzemy łupinek, tym lepszy efekt kolorystyczny.
Łupiny wkładamy do garnka i zalewamy zimną wodą, a następnie powoli doprowadzamy do wrzenia.
Gotujemy kilkanaście minut i odstawiamy na bok do naciągnięcia. 
W tym czasie dokładnie myjemy jajka. Ich powierzchnia musi być idealnie czysta i pozbawiona
tłuszczu, inaczej barwnik nie rozłoży się równomiernie. Następnie wkładamy je do wywaru i razem z
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http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/04/1.jpg
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łupinami gotujemy na twardo przez 10 minut. Nie gotujmy jajek zbyt długo, bo będą niesmaczne i na
żółtkach pojawią się zielonkawe obwódki. 

Barwienie jajek burakami (kolor różowy): 
1.Buraki (4 duże szt.) ucieramy na tarce o dużych oczkach. 
2. Wkładamy do garnka i zalewamy wodą minimalnie ponad poziom buraków. 
3. Surowe jajka wkładamy do garnka i gotujemy maksymalnie 7 minut. Buraków nie można
przegotować bo mogą stracić kolor.
4. Można też wcześniej ugotować osobno jajka. Wówczas buraki jedynie zagotowujemy i
pozostawiamy na gazie około 3 minuty. 
5. Jajka pozostawiamy w wodzie z utartymi burakami do momentu aż uzyskamy zadowalający nas
kolor.

http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/04/3.jpg


Barwienie jajek czerwoną kapustą  (kolor niebieski): 
1.Kapustę szatkujemy i przekładamy do garnka. Zalewamy wodą nieco ponad wysokość kapusty. 
2. Czerwoną kapustę gotujemy 30 minut i po 23 minutach dodajemy do garnka jajka. 
3. Całość pozostawiamy do wystudzenia. 
4. Intensywnie niebieski kolor wymaga nieco dłuższego moczenia jajek w wodzie z kapusty. Najlepiej
co jakiś czas sprawdzać czy kolor jest odpowiedni. 

http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/04/4.jpg


Piękne kolory skorupek można uzyskać, stosując naturalne barwniki. Jest ich bardzo dużo, oto one:

Biały – ugotowane na twardo jajka wkładamy na krótko do wody z dodatkiem octu;
Żółty – kurkuma, curry, liście brzozy i olchy, kora młodej jabłoni, drewno morwy, suszone
kwiaty jaskrów polnych, trzcina, rumianek, suche łupinki cebuli oraz igły modrzewiowe;
Złoty – łupiny orzecha włoskiego i łupiny z cebuli (cebuli musi być więcej niż orzecha), wywar z
kwiatków nagietka i kurkumy;
Pomarańczowy – sok z marchwi (można z kroplą octu), dynia;
Jasno czerwony – żurawina, mrożone maliny;
Czerwony – łuski czerwonej cebuli, kora dębu, kora kruszyny, szyszki olchowe, owoce
czarnego bzu, suszone jagody, wywar z czerwonych buraków z kroplą octu, kwiaty hibiskusa z
odrobiną soku z cytryny, wywar z krokusa;
Różowy – sok z buraka (jeśli sok mocno rozcieńczymy wodą wyjdzie nam jasny różowy, jeśli
długo pomoczymy w czysty soku uzyskamy kolor czerwony);
Fioletowy – płatki ciemnej (czarnej) malwy, owoce tarniny i czarnego bzu, mieszanie koloru
czerwonego i niebieskiego;
Niebieski – owoce tarniny, borówka amerykańska;

http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/04/5.jpg


Granatowy – pokrojone liście czerwonej kapusty i kilka kropli octu, wywar z hibiskusa i szczyty
sody oczyszczonej;
Jasno zielony – szpinak;
Zielony – młoda trawa, pokrzywa, szczypiorek, liście barwnika, młode zboża (np. żyto), kora
brzozowa, wywar z jemioły, suszone kwiaty fiołka, wywar z widłaka, ozimina;
Brązowy – świeże łupiny orzecha włoskiego, igły jodłowe lub duża ilość łupin z cebuli, esencja
z herbaty;
Ciemny brązowy – liście dębu i olchy, mocny wywar z kawy;
Czarny – wygotowane olchowe szyszki, kora olchy, kora dębu, młode liście czarnego klonu,
łupiny orzecha włoskiego.

 

4.Zapytajcie się rodziców co znaczą te  przysłowia, a może sami wiecie: 
– jajko mądrzejsze od kury, 
– kura znosząca złote jajka, 
– jajko Kolumba, 
– czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci,

5.Pisanka z układanki – praca plastyczna.

Narysujcie na dużej kartce ogromne jajo. Podzielcie je na części – puzzle i potnijcie wzdłuż linii. Każdą
część ozdóbcie inaczej. Po ozdobieniu wszystkich części, złóżcie jajko w całość i przyklejcie na dużą
kartkę. Zobaczycie jaka wyjdzie ciekawa pisanka.

6.Pokoloruj według wzoru a dowiesz się co zostało ukryte – karta dla chętnych.

pokoloruj według wzoru

http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/04/6.gif
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Życzymy udanej zabawy pani Wioleta i pani Zosia.

Skąd się biorą jajka?
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1.Na pewno znacie różne ptaki, które znoszą jajka, spróbujcie zatem je nazwać. 
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2.Obejrzyjcie jeszcze inne jajka.

http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/04/dopasuj-jajka-do-ptak%C3%B3w.jpg
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3.Ciekawostki o kurze:

– jest ptakiem, który kiepsko lata,

– nie ma gruczołów potowych, a więc nie poci się,

– zniesienie jajka zajmuje jej około doby.

4.Skąd się bierze kura? – obejrzyjcie obrazek

http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/04/Jak-wygladaj%C4%85-r%C3%B3%C5%BCne-jajka.jpg


 
5.Pokoloruj kurczaki i jajka zgodnie ze wskazanymi worami

pokoloruj kurczaki i jajka

6.Eksperyment z jajkiem. 
Zanurzcie jajko w occie, można do octu dodać barwnik. 
Dopiero następnego dnia zobaczycie co się stanie z jajkiem. 
(Jajko zrobi się gumowate, ponieważ ocet wchłonie wapń zawarty w skorupce. Jajko można też
podświetlić i zobaczyć co jest w środku.)

7.Pomysł na świąteczną dekorację.

http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/04/CCI20200408-3.jpg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/04/karta-pracy-32.docx
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Życzymy udanej zabawy pani Wioleta i pani Zosia.

Ciekawostki wielkanocne.
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Ciekawostki wielkanocne z pewnością pomogą  nam poznać to święto jeszcze lepiej. 
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Święta Wielkanocne niosą ze sobą ciekawostki dotyczące dawnych ludowych zwyczajów,
starosłowiańskich wierzeń, symboliki pokarmów, historii wielkanocnych pisanek i wielu innych.
Pozwalają lepiej zrozumieć dzisiejszą tradycję, która kształtowała się w oparciu o różne wierzenia i
zwyczaje.

Od czego zależy data Wielkanocy?

Wielkanoc to najstarsze święto w chrześcijańskiej kulturze, obchodzone już od II w. n.e. Według
tradycji, zaczyna się już w Wielką Sobotę, tuż po zachodzie słońca. Data Wielkanocy wyznaczana jest
na podstawie faz księżyca. Wypada zawsze w pierwszą niedzielę po wiosennej pełni księżyca.

http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/04/kurczaki1.gif
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Dlaczego przed Wielkanocą sprzątamy? 
Przed Wielkanocą robimy wielkie świąteczne porządki nie tylko po to, by mieszkanie lśniło czystością.
Porządki mają także symboliczne znaczenie – wymiatamy z mieszkania zimę, a wraz z nią wszelkie zło
i choroby

Dlaczego na Wielkanoc jemy mazurki? 
Mazurek to wyjątkowo słodkie ciasto, pieczone zazwyczaj na kruchym cieście i bogato zdobione
przeróżnymi bakaliami. Mazurki przywędrowały do polskiej tradycji z Azji, a najprawdopodobniej z
Turcji. Dekoracje wykonane z lukru i bakalii, które widnieją na powierzchni ciasta, mają nawiązywać
do zdobionych tureckich dywanów. Ciasto zwiemy do dzisiaj „mazurkiem”, bo jego wypiekiem jako
pierwsze zajęły się kobiety mieszkające na Mazowszu. Mieszkańców tego regionu zwano Mazurami (do
końca XIX wieku).  Ale dlaczego mazurki wypieka się właśnie na Święta Wielkanocne? Słodkie ciasto
ma być nagrodą po trwającym 40 dni Wielkim Poście.

http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/04/sprzatanie.jpg
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Dlaczego wielkanocna baba to „babka”? 
Wielkanocny zwyczaj pieczenia bab również przywędrował do nas z innych krajów. W tym przypadku
od naszych sąsiadów z Litwy i Białorusi. Sama nazwa „baba” ma różne etymologie. Ciasto o
stożkowym kształcie zawdzięcza swoją nazwę podobieństwu do kolistych spódnic, ubieranych
od święta przez starsze kobiety na wsiach. Inna teoria głosi, że „baba” wywodzi się jeszcze z czasów
króla Stanisława Leszczyńskiego, który babkę uwielbiał i któremu charakterystyczny kształt kojarzył
się z turbanem noszonym przez Ali Babę, bohatera „Baśni z tysiąca i jednej nocy”. Wypiek takiej
drożdżowej baby wcale nie należy do najłatwiejszych, bowiem ciasto lubi opaść. Dawniej, gdy
gospodynie zaczynały wielkie wypiekanie babek wielkanocnych, zamykały kuchnię na klucz, by nikt
obcy nie mógł zaszkodzić wypiekowi. Ciasto traktowane było iście po królewsku. Wyjęta z pieca baba
stygła na puchowej pierzynie, a w kuchni mówiono szeptem, dopóki ciasto nie ostygło całkowicie.

Wielkanocna święconka. 
Zanim zasiądziemy do wielkanocnego śniadania, w Wielką Sobotę wyruszamy z
wiklinowym koszykiem do kościoła, by poświęcić znajdujące się w nim pokarmy. Dzisiaj ma to
symboliczne znaczenie, ale dawniej błogosławiono wszystkie dania spożywane podczas

http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/04/baba-dro%C5%BCdzowa1.jpeg
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świątecznej uczty. Z tego też względu pokarmy święcono w domach, a nie w kościele. Zgodnie z
tradycją, w koszyczku powinno znaleźć się 7 pokarmów o symbolicznym znaczeniu: jajko, chleb, sól,
wędlina, masło, chrzan oraz kawałek ciasta. Zwyczaj dzielenia się jajkiem przy świątecznym śniadaniu
ma podobne znaczenie do dzielenia się opłatkiem w czasie wigilijnej wieczerzy. Dawniej, przed
rozpoczęciem wielkanocnej uczty, zjadano korzeń chrzanu, który miał uchronić przybyłych gości
przed bólem żołądka.

Dlaczego na Wielkanoc malujemy jajka? 
Zwyczaj malowania jaj i wydmuszek wywodzi się ze starosłowiańskich obrzędów. Jajko  było
symbolem słońca i życia. Wierzono, że ma znaczenie magiczne. Dawniej wyłącznie kobiety
malowały wielkanocne jaja. Mężczyźni nie mogli nawet wchodzić do pomieszczenia, w którym
zdobiono jajka, bo mogliby rzucić urok na kolorowe pisanki. 
Kraszanki, hałunki, malowanki maluje się jednym kolorem. 
Skrobanki, rysowanki – na jednolitym tle rysuje się wzór, np. szpilką. 
Pisanki, piski – na jajo nanosi się dekorację z wosku pszczelego, która pozostaje biała na tle kolorowej
skorupki. 
Jajko jest w Polsce tradycyjną potrawą wielkanocną. Powszechnym zwyczajem jest dzielenie się
święconym jajkiem i składanie życzeń. Pisanki są główną dekoracją świątecznego stołu.

Muzeum pisanek z całego świata 
Jedna z największych kolekcji pisanek w Europie znajduje się w polskim Muzeum Pisanek w
Ciechanowcu. Zebrano tutaj ponad 2000 jajek z całego świata! Wśród eksponatów znajdziemy nie
tylko kurze jaja, ale również przepiórcze, strusie, kacze, gęsie, bocianie, a nawet jaja pingwina. W
muzeum znajdują się także jajka ze szkła, metalu, porcelany, papieru, drewna, kamienia i innych
materiałów. Pisanki dekorowane są metodą wyklejaną, skrobaną oraz ażurową.
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Czego symbolem jest zając wielkanocny? 
Wszędobylski wielkanocny króliczek wywodzi się z tradycji germańskiej. Było to legendarne święte
zwierzę bogini Ēostre. Symbolizuje nowe życie – odradzającą się ziemię i nadchodzącą wiosnę.
Jest również symbolem płodności. Zwyczaj przynoszenia prezentów przez wielkanocnego zajączka
przywędrował do nas właśnie z niemieckiej tradycji. To niemieccy cukiernicy również jako pierwsi w
1800 roku wprowadzili do świątecznego menu jadalne, słodkie zajączki wykonane z ciasta lub cukru.

Szukanie zajączka. 
Wyrazem wielkanocnej radości rodziny może być po zakończeniu śniadania, wspólna zabawa – zwana
szukaniem zajączka, czyli małej niespodzianki dla każdego.
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Śmigus i dyngus, czyli dawny Lany Poniedziałek 
Śmigus-dyngus to dzisiaj jedna nazwa określająca Lany Poniedziałek. Zanim doszło do połączenia,
śmigus i dyngus były osobnymi zwyczajami wielkanocnymi. Śmigus polegał na smaganiu palemkami
lub wierzbowymi gałązkami po nogach. Z kolei dyngusem zwano zwyczaj polegający na oblewaniu
wodą tych osób, które nie podarowały komuś kolorowej pisanki. Oba obchodzone w Poniedziałek
Wielkanocny, z czasem połączyły się w jeden śmigus-dyngus. Poniedziałek Wielkanocny nazywany
jest Lanym Poniedziałkiem, Oblewanką, Polewanką lub dniem świętego Lejka.

 

Kochane dzieci, przygotowaliśmy dla was dwie karty do zrobienia, jeśli tylko macie ochotę.                      
                                                                                      Uzupełnijcie tabelki wg podanych reguł.
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Życzymy udanej zabawy: pani Wioleta i pani Zosia.

Czekamy na Święta Wielkanocne.


6 kwiecień 2020


Muminki p.Wioleta
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1.Posłuchajcie piosenki, czy już wiecie jaki mamy teraz czas?

2.Jak przygotowujemy się do świąt, uważnie posłuchajcie wiersza, a czy wy już też
przygotowujecie się do zbliżających świąt?

,,Wielkanoc” – Bożena Forma 
Święta za pasem, 
do pracy się bierzemy, 
mazurki i baby 
smaczne upieczemy.

Pisanki, kraszanki 
razem dziś robimy, 
wszystkie kolorowe, 
bardzo się cieszymy.

Upiekliśmy z ciasta, 
baranka, zajączka, 
z posianej rzeżuchy 
będzie piękna łączka.

W glinianym wazonie 
bazie i żonkile, 
a na nich z papieru 
kurczątka przemiłe.

3.Posłuchajcie teraz bajeczki wielkanocnej.

 Bajeczka wielkanocna A. Galicy
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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:

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.

4.Na zakończenie piosenka – naśladujcie  ruchy i odgłosy zwierząt występujących w piosence.
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,,Bajkowe pisanki” Urszula Piotrowska.

Do zajączka przyszła kurka: 
– Ko, ko, ko, ko – zagdakała. 
– Z koszem jajek na pisanki 
Mama-kwoka mnie przysłała. 
Zając podparł się pod boki: 
– A to ci dopiero jajka! 
Namaluję na nich tęczę 
i na każdym będzie bajka.

Ref.: Bajkowe pisanki, bajkowe. 
Rozdamy je z dobrym słowem, 
Świątecznym życzeniem, 
Wiosennym marzeniem. 
Bajkowe pisanki, bajkowe, 
Wesołą wiodą rozmowę, 
że wiosna za oknem, 
że w dyngus ktoś zmoknie.

Rośnie żytko jak na drożdżach 
I zieleni się rzeżucha, 
Pisankowych opowieści 
Zając słucha, kurka słucha. 
Z bukiecikiem srebrnych bazi 
W gości wybrał się baranek, 
A dla niego mała kurka 
Kosz bajkowych ma pisanek.

Ref.: Bajkowe pisanki, bajkowe…

Życzymy udanej zabawy, pani Wioleta i pani Zosia.
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