DRODZY RODZICE
Witamy serdecznie wszystkich czytelników. Mamy nadzieję, że lektura naszej gazetki stanie
się inspiracją do jeszcze lepszej współpracy z przedszkolem i zobrazuje wszystkie bieżące
wydarzenia z kalendarza przedszkolnego. Życzymy miłej lektury.
UWAGA!!! ZMIANA ZASAD PRZYPROWADZANIA I ODBIORU DZIECI Z
PRZEDSZKOLA
W marcu, przy drzwiach wejściowych od placu zabaw zamontowany został domofon. W
związku z tym informujemy, że w godz. od 6.00-7.00 oraz od 15.00-16.00, rodzic lub opiekun
przyprowadzający lub odbierający dziecko dzwonidomofonem pod numer 24. W pozostałych
godzinach dzwonić należy bezpośrednio pod numer każdej z grup.
Zapraszamy Rodziców i dzieci do wzięcia udziału w akcji zorganizowanej
przez nasze przedszkole

Moc -prezentów od zajączka,
co koszyczek trzyma w rączkach.
Wielu wrażeń, mokrej głowy
w poniedziałek dyngusowy.
Jajka święconego
i wszystkiego najlepszego.

Z okazji Świąt Wielkanocnych:
Miłości, która jest ważniejsza od wszelkich dóbr,
Zdrowia, które pozwala przetrwać najgorsze,
Pracy, która pomaga żyć.
Uśmiechów bliskich i nieznajomych,
które pozwalają lżej oddychać i
szczęścia, które niejednokrotnie ocala nam życie.

Dyrekcja i pracownicy przedszkola

Dopiero składaliśmy sobie życzenia świąteczne i noworoczne a tu już krokusy zakwitły w
ogrodzie przedszkolnym. Czas płynie nieubłagalnie. Co się działo przez ten czas w dobie
pandemii w naszym przedszkolu.
Styczeń upłynął pod znakiem świętowania, kolędowania, ale także karnawału. O tym, jak
bardzo dzieci lubią się przebierać i balować , wie chyba każdy. To zaraz po „Mikołajkach"
najważniejszy dzień w ciągu roku szkolnego. To dzień, kiedy przedszkole przypomina
prawdziwą bajkę. Bohaterowie z kreskówek tańczą do muzyki, a szaleństwo nie ma końca.
Za nami przede wszystkim wzruszające uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka. To bez
wątpienia najmilsze święto w kalendarzu uroczystości przedszkolnych. Zawsze zakręci się
łezka, a wzruszenie wypełnia sale po brzegi. W tym roku każda z grup przygotowała dla
swoich dziadków upominki i krótkie filmy z przedstawieniami.
Przedszkole to miejsce zabawy i nauki. U nas zawsze coś się dzieje
W lutym obchodziliśmy „Międzynarodowy Dzień Pizzy”, „Walentynki”, „Dzień Kota”,
W marcu : „Dzień Dinozaura”, „Dzień Kobiet”
Odbędzie się:
Dnia 22.04.2021 w naszym przedszkolu dla grup starszych odbędzie się Koncert muzyki
etnicznej, koszt 5 zł płatne do nauczycielek grup.
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Danuta Dmitrzak
nauczyciel wspomagający
Znak zodiaku: Baran
Wykształcenie:

Studia magisterskie w specjalności Edukacja
wczesnoszkolna i
wychowanie przedszkolne
Studia podyplomowe w zakresie Pedagogiki
specjalnej w zakresie edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera
Studia podyplomowe w zakresie Diagnoza i terapia pedagogiczna
Hobby:

czytanie książek, wędrówki po górach
W mojej pracy nauczyciela wspomagającego cenię indywidualne podejście w stosunku do
każdego ucznia oraz jego rozwój. Moim
priorytetem jest wydobycie z każdego ucznia
potencjału, który w nim drzemie oraz rozwijanie
jego kreatywności. Praca z dziećmi daje mi wiele
radości i satysfakcji, a każdy dziecięcy uśmiech i
zadowolenie staje
się dla mnie
motywacją.

W pracy cenię:

W mojej pracy nauczyciela wspomagającego cenię
indywidualne podejście w stosunku do każdego ucznia oraz jego
rozwój. Moim priorytetem jest wydobycie z każdego ucznia
potencjału, który w nim drzemie oraz rozwijanie jego
kreatywności. Praca z dziećmi daje mi wiele radości i
satysfakcji, a każdy dziecięcy uśmiech i zadowolenie staje się
dla mnie motywacją.
Porady dla rodziców:
Istotne jest, aby pomimo nieudanych prób motywować dzieci do działania, by podążały do
wyznaczonego celu. Bądź wzorem do naśladowania. Dziecko będzie robiło to, co ty robisz, a
nie to, o czym mówisz.
Porady dla dzieci:

Kto dobrych rad słucha, uśmiech ma szeroki: od ucha do ucha.

Kochani Rodzice!
Nie kreskówki, gry komputerowe, nauka literek, ale... jazda na rowerze, wąchanie
kwiatków, głaskanie psa, przytulanie się, zabawa na huśtawce, wspólne pieczenie i
gotowanie, codzienne zadania ćwiczące samodzielność, oraz zabawy w przestrzeni i
oczywiście głośne czytanie, które rozwija wyobraźnię. Te czynności naturalnie poprzez wiele
zmysłów stymulują mózg, wpływając na powstawanie coraz to nowych neuronów, dzięki
którym potem czytanie czy nauka matematyki będzie przychodziło z przyjemnością. Jak
łatwo zauważyć wielozmysłowe poznawanie świata łączy się z równoczesnym szeroko
rozumianym wychowaniem. Trzeba bowiem pamiętać, że im dziecko jest mniejsze tym ściślej
związane są ze sobą procesy edukacji i wychowania. Wystarczy uświadomić sobie, że dla
trzylatka włożenie ubrania jest takim samym zadaniem jak rozwiązanie problemu
matematycznego dla ucznia, ponieważ jedno i drugie stawia opór i wymaga wysiłku. Zresztą
nigdy nie wolno całkiem rozdzielać tych dwóch aspektów kształcenia.
ZABAWA W SŁUŻBIE WYCHOWANIA
Proponujemy państwu kilka zabaw, które pomogą wyrobić w dzieciach cechy, które
charakteryzują człowieka zaradnego, pogodnego, który radzi sobie z przeciwnościami
życiowymi

1. EMPATIA
„Rozmowa zabawek"
Warto „przegadać" problem lub sytuację, z którą dziecko nie może dać sobie rady przy
pomocy ulubionych zabawek dziecka. Mogą to być sytuacje, które zaobserwowaliśmy sami
np. konflikty między rodzeństwem lub upieranie się przy zakupie czegoś w sklepie albo
problemy, które przekaże nam nauczycielka w przedszkolu. Najmniejszym dzieciom trzeba
najpierw pokazać „rozmowę" w formie inscenizacji.
2. NIEZALEŻNOŚĆ, SAMODZIELNOŚĆ, PEWNOŚĆ SIEBIE
„Już potrafię"

Zaplanuj w cyklu np.. tygodniowym zabawę w „Już potrafię". Poproś, aby Twoje dziecko
wymieniło czynności, które już potrafi wykonać samodzielnie. Czy czuje się dumne z tego
powodu? Jakie nowe umiejętności opanowało w określonym czasie? Rozmawiaj o tym, że
nabywanie nowych trudnych umiejętności zawsze zabiera sporo czasu i dorośli również
musza uczyć się nowych rzeczy całe życie. Pamiętaj, że dla dziecka „trudne" są całkiem inne
rzeczy niż dla Ciebie np. dla 3, 4 - latka mistrzostwem świata jest przewracanie ubrań na
prawą stronę czy właściwe trzymanie narzędzia do rysowania. Dlatego dziel oczywiste dla
ciebie czynności na małe „cząstki" np. umiejętność samodzielnego jedzenia na: odpowiednią
postawę przy jedzeniu, trzymanie łyżki, widelca, kubeczka, oddzielanie części potrawy od
całości...
3. OTWARTOŚĆ, CIEKAWOŚĆ, ZAINTERESOWANIE
„Domowa encyklopedia wiedzy"
Załóż encyklopedię wiedzy. Musi to być gruby notes albo segregator, podzielony na
poszczególne litery. Cyklicznie wpisuj do niego to, czego się dzieci dowiedziały. Przy
każdym wpisie notuj datę. Raz na jakiś czas czytaj dziecku zapisy z wybranych przez nie liter.
4.PRAWOŚĆ, UCZCIWOŚĆ, PRAWDOMÓWNOŚĆ
„Wykrywacz kłamstw"
Zaprojektuj i zrób „wykrywacz kłamstw". Opowiedz jak działa prawdziwy wykrywacz. Jeśli
podejrzewasz, że dziecko nie mówi prawdy użyj „wykrywacza". Uwaga! Nie wolno nikomu
zarzucać kłamstwa, jeżeli nie ma się absolutnej pewności, co do tego. Najsłynniejszym
„wykrywaczem kłamstwa" domowego wyrobu jest ten użyty przez ten użyty przez Adama z
powieści „Szatan z ósmej klasy" Makuszyńskiego, (kto nie wie, o co chodzi, odsyłam do
lektury). Ja opracowałam na własny użytek opracowałam inny sposób - mówię swoim
osobistym dzieciom, że każda mama ma specjalną umiejętność odgadywania prawdy patrząc
w oczy swojemu dziecku. Naprawdę działa już na trzecim „przypadku"!

5. POCZUCIE HUMORU, POGODA DUCHA
„Nonsensy"
Czytaj dziecku śmieszne wierszy mogą to być utwory Doroty Gellner, Brzechwy lub Tuwima.
Zadawaj dziecku nonsesowne pytania np., „Co by było, gdyby każdy człowiek nosił na
plecach domek jak ślimak?"

Kruche ciasto na mazurek
wielkanocny
300 g mąki
• kostka masła
• 100 g cukru pudru
• 2 żółtka
• 2 łyż. śmietany (można
zastąpić trzecim żółtkiem)
Na stolnicy siekamy masło z mąką i
cukrem (moż też użyć robota kuchennego). Dodajemy żółtko i śmietanę, ugniatamy na
jednolitą masę. Kruche ciasto na mazurek wielkanocny należy schłodzić w lodówce przez
co najmniej godzinę. Następnie z ok. 2/3 ciasta wykładamy w dużej formie lub dwóch
małych, nakłuwamy w kilku miejscach widelcem, a z pozostałej 1/3 formujemy rant.
Pieczemy przez 15-20 min. w temp. 200 st.
•

Podczas Zajęć Kulinarnych grupa Pomarańcze z tego przepisu wykonała
mazurki w przedszkolu!!!

Bocian i żaba
Przyszła żaba do bociana:
– Chcę wyjść za mąż, proszę pana.
Jestem w panu zakochana,
chcę wyjść za mąż, chcę za pana!
Bocian wzdrygnął się nerwowo.
– Pani, żabo, ma coś z głową.
A skąd takie przypuszczenie,
że ja z panią się ożenię?
– Pana pamięć, boćku, krótka,
wszak uwielbiasz żabie udka.
– Niech się pani nie ośmiesza!
Połknął żabę i odleciał.
Żaba myśli: Strzelił focha,
ale z czasem mnie pokocha.
Podpowiada mi rozsądek,
że do serca przez żołądek.

Zagadka
Bociany, bociany
do gniazda leciały...
Jeden biało czarny, drugi
czarno - biały. A za
nimi inne dwa, kle,
kle, kle Kia, kia,
kia...
Ile bocianów leciało do gniazda?
Bocian - symbol szczęścia - obecnie znajduje się pod ścisłą ochroną gatunkową.
Od 2003 roku obchodzimy Dzień Bociana Białego. Przypada on na 31 maja i ma na celu

spopularyzować wiedzę o tych ptakach.
Bocian biały jest ptakiem stadnym. Zimuje w
Afryce.
Rozpiętość jego skrzydeł dochodzi do 2 m, a
stojący ptak mierzy około 80 cm. Ma
charakterystyczne długie, czerwone nogi i długi, czerwony
dziób. Upierzenie białe z czarnymi lotkami.
Bocian jest ptakiem mięsożernym. Wachlarz jego pożywienia jest szeroki (koniki polne,
szarańczę i świerszcze, dżdżownice, żaby, krety, króliki).
Konstrukcję bocianiego gniazda tworzą patyki i gałęzie układane w formie pierścienia.
Nieckę środkową, czyli wyściółkę, stanowi drobniejszy materiał: siano, słoma i perz. W
budowę gniazda, a zwłaszcza w znoszenie materiału, zaangażowane są przede wszystkim
samce. Często jednak samiec jedynie pomaga: przyniesione w dziobie gałązki składa na
brzegu gniazda, by samica mogła je ułożyć w wybranym miejscu.
Rozbudowywane i poprawiane każdego roku bocianie gniazdo po kilkudziesięciu latach
osiąga znaczny ciężar (średnio 500 kg, a wyjątkowo nawet 2 tony). Jego średnica waha się od
90 do 200 cm, a wysokość może przekraczać nawet 2 m!
Długość życia bocianów wynosi od 23 do 29 lat. W niewoli ptaki osiągały jeszcze dłuższy
wiek i zdarzyło się, że nawet 30-letni ptak przystępował do lęgu.
Młode pisklęta są całkowicie pokryte białym puchem, natomiast mają czarne dzioby i nogi. W
wysiadywaniu jaj biorą udział oba ptaki.
Charakterystycznym głosem jest klekot, który można usłyszeć w
czasie powitania pary ptaków na gnieździe, ale także, gdy
bocian jest zaniepokojony np. pojawieniem się przy
gnieździe obcego bociana. Do wydawania tego głosu
wygina szyję do tyłu tak, że głowę kładzie na grzbiecie .
Bocian biały zwiastuje wiosnę, zgodnie z ludowymi
wierzeniami, przynosi dzieci.
“Bocian, bocian, długi nos, przynieś dziecko dam ci grosz”.
Jeżeli pierwszego ptaka spostrzeżemy w powietrzu, to pewne, że tego roku w
pracy będzie się nam wiodło i przyleci do nas szczęście. Jeśli będzie stał na gnieździe lub
łące, wtedy i pomyślność gdzieś się zatrzyma i do nas nie dotrze.
Bociany zakładają gniazda w gospodarstwach dobrych, uczciwych i porządnych ludzi.
Oddaje to dobrze przysłowie
„Szczęśliwy dom, gdzie boćki są”.
Gdzie bocian na gnieździe siedzi, tam piorun nie uderzy”.

WIOSENNE ZAGADKI

Gdy się schowa za chmury,
świat się staje ponury.
A weselej na świecie,
kiedy śmieje się z góry.

Jak się nazywa ta pora roku,
Gdy się zielenić zaczyna wokół?
Skowronek nad polem śpiewa,
Kwiaty forsycji kwitną na drzewach.

Przysiadły na topoli, stare gniazdo poznały,
dzieciom na powitanie
o wiośnie klekotały.

„MAŁE POGADUSZKI” - dokończ zdanie
Wiosna budzi..................
Wyczarowuje kolorowe.........
Wiosenna pogoda jest............
Spacerując wiosną można zobaczyć...................
O wiosennym poranku słychać.....................
Wiosną rosną...................
Dzięki wiośnie...................

Pokoloruj obrazki, rozwiąż zagadki i wielkanocną
krzyżówkę.

KRZYŻÓWKA WIELKANOCNA
W puste pola krzyżówki wpisz słowa związane z Wielkanocą.

WIERSZYK ŁAMIĄCY JĘZYK:

„Kocury”
Rudy kocur w kolorowym garniturku gra na trąbie serenadę na podwórku,
serenadę gra na trąbie, rabarbarem drewno rąbie,
rekinami dyrygując w rybim chórku. Bury kocur w okularach i turbanie
turla perły po królewskiej porcelanie, na organkach ćwiczy chorał,
zagłuszając cały morał, a więc wierszyk bez morału pozostanie

KOLOROWANKA DLA DZIECI

Co to za przedmioty? Połącz punkty od 1 do 20, a dowiesz się co niosą
owieczki. Pokoloruj obrazek.

Poczytaj swojemu dziecku…
WKŁADKA DLA MAMY, BABCI, DZIADKA
Bajkoterapia – terapia poprzez czytanie bajek dla dzieci. Jej celem jest lepsze zrozumienie
dziecka oraz jego problemu, dostarczenie dziecku wiedzy oraz pozytywnych wzorców
zachowania. Bajkoterapia sprawia, że dziecko poznaje różne sposoby myślenia jak
i działania dzięki czemu potrafi samo stawić czoła problemom. Czytając określone bajki
można pomóc dziecku w wielu trudnych dla niego sytuacjach emocjonalnych. Odpowiednio
dobrane bajki rozwijają wrażliwość, empatię i właściwe reagowanie na emocje i potrzeby
innych.Pomagają wychowywać- odróżniać dobro od zła, prawdę od fałszu, dają dobry
przykład. Szczęśliwe zakończenie budzi wiarę, że własne problemy również zostaną
rozwiązane .Bajkoterapia to także doskonała metoda relaksacyjna.

Bajka pt. „ Przygoda ołówka”
Kiedy dziecko nie wierzy w siebie i jest nieśmiałe.
A było to tak: W sklepie papierniczym wśród różnych przedmiotów
leżał sobie kolorowy piórnik, który nie mógł się doczekać, aż ktoś go kupi. Pewnego dnia do
sklepu razem z mamą przyszła mała Zuzia, która kupiła piórnik i powiedziała, że razem z nim
będzie chodzić do przedszkola.
W piórniku mieszkałem ja, szary ołówek, obok kolorowe kredki, pisaki, gumka do mazania,
nożyczki, linijka, temperówka, długopis i pędzelek. Nasze mieszkanie było bardzo kolorowe,
wprost bajecznie kolorowe, każdy miał swoje miejsce, równo poukładane kredki pyszniły się
swoimi barwnymi łebkami. Pachnąca gumka roztaczała zapach i wykrzykiwała, że mają być
grzeczne, bo inaczej to ją popamiętają! Pisaki wystrojone w śliczne czapeczki już szykowały
się do rysowania, nożyczki do cięcia, linijka do podkreślania, temperówka do strugania,
długopis do pisania, a pędzel do malowania. Naszego domku strzegł suwak, który zamykał i
otwierał piórnik. Nocą często wyobrażaliśmy sobie, jak to będzie i kto z nas pierwszy
zobaczy przedszkole, kto pierwszy będzie rysował, malował, wycinał? Kolorowe kredki
przechwalały się, która z nich jest najpiękniejsza, pisaki chichotały i zaczęły wyśmiewać się
ze mnie.Zrobiło mi się smutno, że takiego szaraka nikt nie będzie brał do rysowania.
Aż wreszcie nadszedł ten dzień. Suwak często otwierał swe drzwi, co rusz
wychodziły kredki i inne przybory. Przez uchyloną szparę słychać było gwar, śmiechy,
muzykę, tylko ja jeszcze nie widziałem przedszkolnej sali. Zacząłem zastanawiać się,
dlaczego Zuzia mnie nie wybiera, było mi smutno i z boku przyglądałem się wesołym

przyborom. Kolejnego dnia Zuzia wyciągnęła mnie nareszcie z piórnika, zrobiłem kreseczkę,
laseczkę i już chciałem narysować pieska, wtem z piórnika wypadła pachnąca gumka
i zniszczyła wszystko to, co narysowałem. Było mi bardzo smutno, poczułem się źle, chciało
mi się płakać, przecież wydawało mi się, że umiem rysować. Mijały kolejne dni
w przedszkolu, a ja wciąż siedziałem uwięziony w swojej przegródce. Nocą wszystkie
przybory zmęczone po całodziennej pracy smacznie spały, a ja kręciłem się z boku na bok
i nie mogłem zasnąć. Tylko poczciwy suwak otwierał swe drzwi i mówił do mnie: „Nie
martw się, będzie dobrze, przyjdzie czas, że będziesz najważniejszy dla Zuzi, na pewno...”
I tak się stało. Nazajutrz w przedszkolu pani powiedziała do dzieci: „Dzisiaj potrzebne wam
będą tylko ołówki, będziemy rysować szlaczki.”
Gdy Zuzia wzięła mnie do ręki, byłem tak roztrzęsiony, że aż się złamałem. Wtedy to suwak
szybko się rozsunął i wypchnął temperówkę, która w mig mnie zaostrzyła. I już roztańczyłem
się na kartce – kółeczka, kreseczki, laseczki to moja specjalność. I nie tylko, bo odtąd Zuzia
nie mogła się obejść bez mojej pomocy. Rysowaliśmy portrety wszystkich członków rodziny
Zuzi, szarugi jesiennego deszczu, a nawet kopalnię. Było wspaniale. Teraz już wiem,
że jestem ważny, a nawet niezbędny.
Jestem po prostu szczęściarzem!

Mamo, tato porozmawiaj z dzieckiem na temat bajeczki ,
wyjaśnij , że każdy jest ważny i potrzebny, wzmocnij poczucie pewności siebie u dziecka,
zauważ jego mocne strony.

Wielkanoc to jedno z najpiękniejszych świąt chrześcijańskich.
W Wielką Niedzielę dzwony w kościele ogłaszają światu, ze Chrystus zmartwychwstał. Cala
rodzina zasiada do uroczystego śniadania. Na wielkanocnym stole stoi koszyczek, a w nim
cukrowy baranek, pisanki i pokarmy poświecone w Wielka Sobotę. Wszyscy dzielą się
jajkiem, życząc sobie pomyślności, zdrowia i błogosławieństwa Bożego. Z Wielkanocą wiąże
się wiele pięknych legend i ludowych zwyczajów. Przypomnijmy niektóre z nich, te związane
z . jajkiem. Właśnie ono, raz w roku, na Wielkanoc, występuje w głównej roli!

“JAJKOWE" PRZESĄDY
Jajko

to znak wszelkiego początku, narodzin i zmartwychwstania. W ludowych

wierzeniach jajko było lekarstwem na choroby, chroniło przed pożarem i złymi duchami,
zapewniało urodzaj w polu i ogrodzie, a nawet powodzenie w miłości. Wierzono, ze jajko ma
znaczenie magiczne, dlatego używano go jako kamienia węgielnego przy budowie nowych
domów. Taczanie jaja po ciele chorego miało "wlewać" w niego nowe siły. Noworodka myło
się w wodzie, do której wkładano, poza innymi przedmiotami mającymi zapewnić szczęście i
bogactwo, również jajo. Wydmuszki pisanek wielkanocnych położone pod drzewami
owocowymi miały chronić je przed szkodnikami. Wierzono, że wrzucone w płomienie ugasza
pożar. Święconym jajkiem dotykano zwierząt gospodarskich

co miało ochronić przed

chorobami. Pisankę zakopywano pod progiem domu w celu zagrodzenia dostępu siłom
nieczystym.

SKAD WZIĄŁ SIĘ ZWYCZAJ MALOWANIA JAJ?

Podanie greckie z X wieku zapewnia, ze zwyczaj malowania jaj na Wielkanoc
zapoczątkowała Maria Magdalena, której przy grobie Chrystusa ukazał się anioł i powiedział:
"Nie płacz, Maryjo! Chrystus zmartwychwstał". Uradowana pobiegła do domu i ze
zdziwieniem stwierdziła, ze wszystkie jajka, jakie miała w misce, zabarwiły się na czerwono.
Wyniosła je na drogę i podarowała przechodzącym właśnie apostołom. Oznajmiła przy tym
nowinę o zmartwychwstaniu. Czerwone jajka zamieniły się w ptaki, które, ćwierkając,
wyfrunęły z rąk apostołów i uniosły w niebo. Odczytano to jako znak, ze po śmierci następuje
zmartwychwstanie i nowe życie.

PISANKOWE ZWYCZAJE
W różnych krajach świętowanie z jajkami wygląda inaczej. W Holandii dzieci szukają jajek
ukrytych w domu, we Francji w ogrodzie. W Niemczech pomalowane na zielono jajka
wręcza się przyjaciołom, w Szwecji zaś cala rodzina z ochotą bawi się w "taczanki". W
Bułgarii czerwone wielkanocne jajka maluje się w Wielki Czwartek albo w Wielki Piątek.
Pierwszym umalowanym na czerwono jajkiem babcia kreśli znak krzyża na czołach dzieci,
żeby były zdrowe i rumiane przez cały rok. To jajko kładzie się przed domową ikoną, w
skrzyni z wianem dziewczyny albo zakopuje się na środku pola, żeby chroniło je przed
gradem.

WRÓZBY WIELKANOCNE
Wielkanocne święta przypadają w tym samym czasie co pradawne obchody wiosennego
przesilenia. Wiele obyczajów wywodzi się z wcześniejszych rytuałów pogańskich. Podobnie
jak kiedyś czci się ogień ,wodę i nowe życie, symbolizowane przez jajko i młode rośliny. W
Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobotę woda miała moc magiczna. Potwierdzało to
święcenie w Wielką Sobotę wody przynoszonej przez wiernych i kropienie nią potem

domowników, zwierząt, domu oraz zabudowań gospodarskich. Wiara w moc wody świeconej
w Wielka Sobotę była i jest nadal bardzo silna. Przywracała zdrowie chorym, była konieczna
przy błogosławieństwie nowożeńców i noworodków, a nawet do pokropienia zbóż i
ziemniaków przed siewem i sadzeniem. Wierzono do niedawna, ze w Wielki Czwartek po
zmroku lub w Wielki Piątek o świcie koniecznie należy wykąpać się w rzece lub w jeziorze,
nawet jeśli jest jeszcze bardzo zimno, gdyż taka kąpiel zapewni urodę i gładkość skóry, a
także ochronę przed złem. W Wielki Czwartek do domu przychodziły ubożęta dobre duszki
sprzyjające gospodarzom. Jako ze przybywały tez i dusze zmarłych, w Wielki Czwartek i
Wielki Piątek nie wolno było rozpalać ognia w piecu. Jedzono wiec postne potrawy
przygotowane wcześniej. Ogień był niezbędny nie tylko do ogrzania się i ugotowania jadła,
lecz także do oczyszczenia od złych mocy. W Wielka Środę na granicy wsi rozpalano siedem
ognisk, by ogień symbolicznie ochronił domostwa od pożaru. Zanim dogasły, zabierano z
nich szczapy i przenoszono nimi zarzewie do domów, gdzie rozpalano na nowo wygaszone
wcześniej paleniska, odradzając w ten sposób ochronna moc domowego ogniska. W Wielką
Sobotę niesiono do kościoła święconkę. Były to nie jak dziś małe koszyczki, ale kosze, w
których mieścił się m.in. bochen chleba. Gdy gospodynie wyłożyły bochny do święcenia,
liczono, ile wśród nich jest przypalonych. Jeżeli było takich więcej niż 24, wróżyło to
skwarne lato. Święcone jadło miało wielką moc, nie wyrzucano nawet kości. Dane psu
chroniły go przed wścieklizną.

Pisanki - szczęście zamknięte w skorupkach

Zdobione świąteczne jajka to tradycja starsza niż chrześcijaństwo. Pojawiały się u Persów,
Chińczyków i Fenicjan. Najwcześniejsze znalezione na terenie Polski pochodzą z X w., ale
prawdopodobnie Słowianie wcześniej znali kult jajka jako symbolu odradzającego się życia.
Choć z jajkiem wiąże się wiele przesadów i zwyczajów w których nie zawsze pełni ono role
pozytywną, jajka święcone przynoszą samo dobro, a odkąd znajda się w domu, sprowadzają

pod dach szczęście. Podzielenie się świeconym jajkiem z bliskimi umacnia więzi i broni
rodzinę przed złymi wpływami z zewnątrz, zapewnia jej tez nowe siły witalne i zdrowie.
Dotykanie zwierząt gospodarskich świeconym jajkiem chroni je przed chorobami i urokami.
Moc świeconego jajka jest tak silna i dobroczynna, ze nawet skorupki pełnią ważną rolę w
świątecznych rytuałach domowych. Jeżeli kury dostaną do zjedzenia skorupki po święconych
jajkach, dobrze się niosą i nie gubią jajek. Zgniecione skorupki rozsypywano wokół domu, by
zapewnić mu ochronę, zakopywano w narożnikach pól, żeby zwiększyć urodzaj, a nawet
przyczepiano do drzwi wejściowych, aby przyczyniały się do spokoju domowników. Woda
po gotowaniu jaj na pisanki to także substancja o dobroczynnym działaniu umycie się nią
zapewniało urodę dziewczętom, a chorym przywracało zdrowie. Woda z pokruszonymi
skorupkami święconego jajka była uważana za lek na ból zębów.

Śmigus dyngus czyli pomyślność na mokro
Oblewanie się nawzajem woda w poniedziałek wielkanocny (nazywany z tej okazji Świętym
Lejkiem) to również zwyczaj stary i wywodzący się najprawdopodobniej z obrzędów
związanych z wiarą w dobroczynne właściwości wody. Był przy tym i jest doskonała zabawa
dla całej rodziny, a także okazja dla psotników, by płatać figle w zgodzie z ludowa tradycją.
Polewano się różnie, na dworach paroma kropelkami wody perfumowanej, na wsiach
wiadrami i konewkami. Niejedna panna została nawet wepchnięta do rzeki czy koryta z woda.
Mimo pisków i wrzasków dziewczęta nie narzekały, że je oblewano. Wierzono bowiem
powszechnie, ze woda w wielkanocny poniedziałek "przyda licu gładkości i rumieńca".
Ponadto liczba kawalerów, uganiających się za dziewczyną z wiadrami, świadczyła o jej
atrakcyjności. Gospodarze również nie zabraniali oblewania swoich córek, bo dla ojca
przemoczenie córki do suchej nitki wróżyło urodzaj i pożytek z gospodarskich zwierząt.
Znacznie wzrastały tez szanse panienki na korzystne zamążpójście. Nie trzeba było się
wstydzić mokrego ubrania; wstydziły się te panny, których nikt nie chciał oblewać! Chłopcy
starali się polać woda jak najwięcej dziewcząt, by zapewnić sobie pomyślny rok, a ten, który
nie zdołał oblać żadnej, był uważany za pechowca. Przez cały rok robota miała mu się nie
darzyć, zostawał tez złośliwie okrzyknięty "babskim królem". Wiara w dobroczynna moc
polewania wodą była tak silna, że dziewczyny same polewały skrzynię ze swoją ślubną
wyprawą, żeby dobytku przybywało.

Zródło: http://www.bibliotekawszkole.pl

Święta Wielkiej Nocy to doskonała pora, aby spędzić czas z rodziną. Szczególnie dużo
radości czerpią z nich dzieci, które mogą wykazać się kreatywnością, malując jajka,
przygotowując kolorowe kartki świąteczne, i powygłupiać się w Lany Poniedziałek.
Polecamy Wam wykorzystać ten czas maksymalnie, włączając się do zabawy. Oto kilka
propozycji zabaw wielkanocnych dla dzieci i rodziców.
1. Wyścigi z przenoszeniem jajek
Element rywalizacji w tym wypadku zbliża członków rodziny.
Uczestnicy otrzymują po jednym jajku i łyżce stołowej. Niosąc jajko na
łyżce, muszą w jak najkrótszym czasie pokonać wyznaczoną trasę.
Wygrywa osoba, która dostarczy je na linię mety całe i zdrowe. Osoba,
której jajko spadnie lub pęknie w trakcie przeprawy, odpada z gry.
2. Poszukiwanie jajek
To tradycyjna zabawa wielkanocna w wielu zachodnich krajach. W
Wielką Niedzielę dzieci biorą udział w poszukiwaniu schowanych przez
zajączka wielkanocnego jajek. Maluchy zbierają do swoich koszyczków
uprzednio ukryte pisanki. Z reguły wykorzystuje się słodkie, czekoladowe jajka. Im więcej,
tym lepiej dla małego łasucha. Możecie urozmaicić tę grę, zmieniając ją w podchody.
Zadaniem młodego poszukiwacza będzie odnalezienie zaginionego jajka. Drogę do celu
wyznaczą mu pozostawione przez Was wskazówki i/lub mapa. Rozwiązywanie zagadek
będzie rewelacyjną i angażującą rozrywką dla Waszych pociech.
3. Jajeczna ciuciubabka
Gra ma formę żartu: na podłodze rozkładamy jajka. Losujemy osobę, która będzie musiała
przejść przez pokój z związanymi oczami tak, aby nie uszkodzić żadnego z jaj. Po
wytypowaniu gracza, należy pokazać mu trasę, a następnie wyprowadzić go z
pomieszczenia z zawiązanymi oczami. Gdy on będzie czekał na wezwanie, Wy szybko
usuwacie “pułapki”. Podpuszczana osoba nie może o niczym wiedzieć. Obserwujcie, jak
próbuje przedostać się przez tor przeszkód. Dużo śmiechu gwarantowane.
4. Pojedynek “jajcarzy”
Zapewne znacie tę zabawę bardzo dobrze. To jedna z polskich tradycji wielkanocnych.
Dwóch przeciwników zderza się czubkami jajek. Właściciel potłuczonego jajka przegrywa.
5. Wykradanie pisanki
Gra dla minimum 4 osób (największą frajdę mamy, bawiąc się w większej grupie – możecie
zaprosić do zabawy pozostałych członków rodziny lub zaprzyjaźnionych sąsiadów).
Tworzycie dwie drużyny. Każda otrzymuje jajko, którego musi strzec niczym oka w głowie.
Waszą misją jest odbicie go z pola przeciwników. Jednocześnie musicie bronić swojej
pisanki. Jeżeli zostaniecie złapani na “wrogiej” połowie (celowe dotknięcie rywala), to
zmieniacie się w “zgniłe jajo” – kucacie zwinięci w kulkę. Pozostali członkowie Waszej
drużyny mogą wykupić “zgniłe jajo”: muszą do Was dobiec, dotknąć i powiedzieć “Hop!
Hop! Zgniłe jajo!” – przez 3 sekundy jesteście niewidzialni i możecie wrócić na swoją

połowę (przeciwnicy nie mogą Was zatrzymać). Gra jest wznawiana. Zwycięża drużyna,
która przeniesie jajko rywali na swoją część boiska.

6. Teleturniej zgadywanki
Wymyślcie zestaw zagadek związanych z Wielkanocą, bajkami i różnymi zadaniami
logicznymi (przykład: po sposobie kręcenia się jajka odgadnij, czy jest surowe czy
ugotowane). Jeżeli jest Was więcej, to możecie podzielić się na drużyny. Waszym zadaniem
jest zdobycie większej ilości punktów niż przeciwnicy. Aby zabawa była jeszcze ciekawsza,
warto wprowadzić element karnych rund za udzielenie błędnej odpowiedzi. Osoba, która się
pomyli, będzie musiała wykonać losowe karne zadanie.
7. Wyścigi zajączków (z przeszkodami)
Na czas zabawy zmieniacie się w zajączki. Skacząc (w kucki), musicie pokonać tor
przeszkód. Nie wolno Wam wstawać nawet podczas wykonywania poszczególnych zadań.
Wygrywa osoba, która poradzi sobie ze wszystkim wyzwaniami w najkrótszym czasie.
Przykładowe etapy: trzykrotne “okicanie” słupka, zdejmowanie zębami zawieszonej na
wstążce wydmuszki (bez pomocy rąk) i dostarczenie jej do kolejnej stacji, rzut papierową
kulką do celu, wyciągnięcie klocka z wieży Jenga, ułożenie prostej konstrukcji z kart do gry.
PRACE PLASTYCZNE DLA CAŁEJ RODZINY
1. Zajączek z jednorazowego kubka
Rzeczy, których potrzebujesz:biały jednorazowy kubek papierowy lub plastikowy, biała oraz
różowa mikroguma kolorowa, plastikowe oczy ruchome, biały drucik kreatywny,
nietoksyczny klej, nożyczki, czarny marker
1. Z białej mikrogumy wytnij dwa długie i chude owale. Będą to uszka zajączka.
2. Z różowej mikrogumy wytnij dwa mniejsze owale. Przyklej je wewnątrz tych
wyciętych z białej mikrogumy.
3. Po wyschnięciu kleju odwróć kubek do góry dnem i przyklej uszy z tyłu.
4. Przetnij drucik kreatywny na cztery części tak, by każda z nich miała ok. 2 cm.
Przyklej na środku kubka (ze strony przeciwnej niż uszy)
5. Z różowej mikrogumy wytnij trójkąt, będzie to nosek zajączka. Przyklej go
wierzchołkiem do dołu na środku wąsów z drucików kreatywnych.
6. U góry przyklej parę oczu plastikowych.
7. Na koniec narysuj czarnym markerem pyszczek zajączka.
2. Pisanki decoupage
Rzeczy, których potrzebujesz:Jajka z jasnego drewna lub wydmuszka, Kolorowa bibuła,
Zdjęcia, Ksera dokumentów, Znaczki pocztowe, Klej i lakier 3w1 ModPodge, Klej z
brokatem, Pędzel gąbkowy.

Znaczki
1. Jeżeli znaczki są przyklejone do koperty wytnij je wraz z niewielkim kawałkiem
papieru, zamocz w miseczce z letnią wodą, powinny się łatwo odkleić od papieru. Wyjmij
znaczki z wody i połóż przodem w dół na papierowym ręczniczku by je osuszyć.
2. Po wyschnięciu nanieś na tył znaczka klej (najlepiej nałożyć klej pędzlem
gąbkowym), przyłóż go do jajka, dociśnij i wygładź, by nie było żadnych marszczeń.
3. Kontynuuj przyklejanie znaczków do czasu aż obkleisz całe jajko. Pozostaw do
wyschnięcia kleju.
Bibuła
1. Potnij bibułę na paski około 1,3 cm takiej samej długości jak jajko.
2. Na powierzchnię jajka nanieś klej. Najlepiej nakładaj cienkie pasma kleju
odpowiadające grubością paskom bibuły.
3. Przyłóż bibułę do miejsca posmarowanego klejem i postaraj się ją starannie
wygładzić.
Podobnie przyklejaj kolejne paski aż do czasu, gdy całe jajko będzie obklejone. Pozostaw do
wyschnięcia.
8
Ksero zeszytu do nut.
1. Fragment starego zeszytu do nut lub jego ksero potnij na paski około 1,3- 1,5 cm,
muszą być na tyle długie by zdołały otoczyć całe jajko.
2. Pasek z nutami przyklej na jajko. Może być ono wcześniej pomalowane, lub możesz je
pomalować na końcu.
3. Krawędzie gdzie papier łączy się pomalowaną częścią jajka ozdób klejem
brokatowym.
Zdjęcia.
1. Skopiuj zdjęcie, które nie jest większe niż około 3-4 cm2 tak by spokojnie mogło się
zmieścić na jajku. Wydrukuj je na zwykłym papierze.
2. Z tyłu zdjęcie posmaruj klejem i przyciśnij je do jajka. Starannie wygładź
marszczenia i pozostaw klej do wyschnięcia.

