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W tym dniu nasze małe kobiety były najważniejsze!. Nie zabrakło
skromnych upominków od chłopców i słodkiego poczęstunku.To także
dobra sposobność, aby uczyć szacunku i kultury wobec kobiet dużych i
małych i to na co dzień☺.

Tego dnia wszystkie przedszkolaki wyruszyły na poszukiwanie wiosny.
Choć zima znów się ukazała, mamy jednak nadzieję, że kolorowe gaiki i
śpiew dzieci zachęcił wiosnę do tego, aby przyszła do naszego przedszkola
na długo. Dzieci zdradzą Wam tajemnicę- kilka oznak wiosny już dziś
znalazły, a więc z pewnością już niedługo ją ujrzymy.

Gdy nasz wielkanocny zajączek usłyszał wieści, że nasze przedszkole się zamyka szybciutko
zebrał wszystkie paczuchy i przykicał do naszych przedszkolaków, żeby zobaczyć na ich
twarzach uśmiechy przed Świętami :) Wręczył dzieciom piękne prezenty i sprawił przy tym wiele
radości i uśmiechu na buźkach dzieci. Ich miny bezcenne :)

Najlepsze życzenia, dużo zdrówka i słonka,
humoru dobrego, życia kolorowego
i wielkich wrażeń przy spełnianiu marzeń!
Niech Wam słonko ciepło gra,
niech Wasz uśmiech długo trwa,
nie traćcie swej wesołej minki,
bo dziś są Wasze urodzinki.
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Przedświąteczny tydzień zwykle oznacza to samo - nagromadzenie obowiązków. Sprzątanie, porządkowanie,
zakupy, przygotowywanie świątecznych potraw, pieczenie bab i mazurków, a także wiele innych
"nadprogramowych" zajęć. Nie musimy z tego powodu od razu załamywać rąk - warto bowiem wykorzystać
chęci i energię małych pomocników i włączyć dzieci w przygotowania do Wielkanocy.
Bez względu na to, czy obchodzimy Wielką Noc w sposób religijny czy też laicki, warto pielęgnować tradycje z
tym świętem związane i pokazywać je dzieciom. Święta wielkanocne to wyjątkowy czas radości, odrodzenia i
budzenia się do życia. Podkreśla to także szczególnie otaczająca nas przyroda, sprzyjająca temu radosnemu
nastrojowi: mocniejsze promienie słońca, pierwsze kwitnące kwiaty: żonkile, przebiśniegi i krokusy, bazie na
drzewach. Wiosna wokół zachęca do dłuższych spacerów i rodzinnego spędzania czasu.
W przedświątecznym biegu jednak często zapominamy, że najmłodsi członkowie rodziny lubią pomagać, też chcą
czuć się potrzebni i brać udział w przygotowaniach. Warto zatem włączyć dziecko do wspólnej pracy, która może
być całkiem dobrą zabawą, a co najważniejsze - okazją do rodzinnego przebywania razem. Pamiętajmy jednak
przy tym, aby wyznaczając maluchowi zadania, tradycyjnie wziąć pod uwagę jego wiek, umiejętności i
możliwości.

Wiosenne porządki
Tak to się jakoś zgrywa, że przedświąteczne porządki to zwykle nasze pierwsze duże wiosenne sprzątanie. Mycie
okien, trzepanie i pranie dywanów, sortowanie ubrań w szafach i odkurzanie wszystkich domowych zakamarków.
Jeśli nadmiar obowiązków nie pozwala nam na zajmowanie się dziećmi, to najprostszą metodą na ten problem
jest włączenie ich do domowych prac. Nawet jeżeli ta pomoc będzie miała jedynie wymiar symboliczny, to ważne,
że nasze smyki będą miały zajęcie.
Wyznaczmy więc zadania - może w pokoju dzieci nagromadziły się zabawki, rzeczy i ubrania. Przy tej okazji
warto zrobić dobry uczynek i oddać niepotrzebne rzeczy komuś, kto ich potrzebuje bardziej. Namówmy dzieciaki
na segregowanie przedmiotów, wycieranie kurzy, układanie własnych książek na półkach, odkurzanie i inne prace,
do których się garną, które są bezpieczne i proste do wykonania.

Świąteczny nastrój - dekorujemy dom
Warto przy tym wszystkim wygospodarować sobie jeden luźniejszy dzień, który poświęcimy na wspólne z
najmłodszymi stworzenie świątecznych dekoracji, kartek dla najbliższych czy pisanek. Dzięki wykonanym
ozdobom odświeżymy wygląd naszego domostwa, a także wprowadzimy niepowtarzalny świąteczny nastrój. Na
półkach sklepowych co prawda nie brak gotowych ozdób różnego rodzaju, jednak te wykonane własnoręcznie
zawsze będą miały większą wartość, a pociechy poczują się docenione, mając swój wkład w świąteczne
przygotowania. Z dziećmi można np. wykonać własne stroiki. Wystarczy kilka gałązek bazi, bukszpan, żywe lub
sztuczne kwiaty i ozdoby.

Jednym z najtańszych i najbardziej wdzięcznych dekoracji domu na Wielkanoc jest wysianie własnej rzeżuchy.
Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to już ostatnia chwila na to, by mieć choćby maleńkie kiełki tej iście wiosennej
roślinki. Zasianie rzeżuchy jest bardzo proste, potem wystarczy jej podlewanie (dla malucha przy okazji
obserwacja jej szybkiego wzrostu będzie nie lada gratką), by na koniec cieszyć się jej zielenią. Pierwsze nasionka
kiełkują już od 2-3 dni po ich wysianiu. Może ona posłużyć do ozdoby stołu albo stanowić smaczny dodatek do
dań, sałatek czy jajek.
Jeśli chodzi o wystrój świąteczny, to bardzo modne od jakiegoś czasu są kolorowe girlandy - możemy je wykonać
na wiele różnych sposobów, a także z przeróżnych materiałów. Zależnie od tego, co akurat mamy pod ręką może to być twardy, tekturowy papier (np. kolorowy blok techniczny), filc albo tkaniny pozszywane w rozmaite
kształty. Oczywiście dominują wielkanocne baranki, jajeczka, kurczaczki, zajączki, ale nie zamykajmy się także
na inne wiosenne kształty: kwiaty, motyle, ptaszki, itp. Do tego warto wykorzystać np. gotowe zestawy kreatywne
albo skorzystać z szablonów dostępnych w internecie.
Dla wszystkich smyków, które uwielbiają prace plastyczne, na pewno wielką zachętą będzie wykonanie baranka
lub zajączka z masy papierowej albo solnej (lub modeliny czy innej masy plastycznej), który stanie jako ozdoba
na świątecznym stole, a wcześniej znajdzie się w koszyczku wielkanocnym. Taką ozdobę można także wykonać z
ciasta i upiec, a potem udekorować (a następnie zjeść).

Wspólne pichcenie
W święta nie ma nic fajniejszego od wspólnego gotowania z dziećmi. Chyba nie ma takiego malucha, który nie
lubiłby zagniatania ciasta czy robienia ciasteczek. Do tego celu warto wykorzystać foremki z szablonami
wielkanocnymi do dekoracji wypieków, ale jeśli mamy zdolności i chęci, to sami też możemy wykonać własne
ozdoby, czy to na ciasteczkach, czy to na mazurkach. Nasza pociecha na pewno bardzo chętnie przyozdobi ciasto
bakaliami.
Dzięki wspólnemu przygotowywaniu potraw, dzieci później chętniej zjedzą przygotowane dania, najmłodsi mogą
też zająć się nakrywaniem do stołu. Nie zapomnijmy o świątecznych serwetkach, żonkilach lub tulipanach w
wazonie czy wspomnianych wcześniej stroikach. Pamiętajmy jednak, by nie gotować w świąteczną niedzielę.
Tradycyjnie tego dnia w domu nie powinien pojawić się żaden dym ani ogień. To już czas na świętowanie.
Podczas wcześniejszego przygotowywania potraw (pasztety, żury, baby i inne smakowitości) weźmy pod uwagę
jeszcze to, że w przeciętnym polskim domu wyrzuca się bardzo dużą ilość żywności. Pomyślmy więc wcześniej,
czy uginający się od potraw stół jest aż tak ważny? Może w tym roku warto przygotować mniej jedzenia i go nie
marnować?

Unikalny koszyczek wielkanocny
W koszyczku wielkanocnym powinny znaleźć się pisanki, które udekorowaliśmy wspólnie z dzieckiem, a także
wykonane własnoręcznie figurki, dzięki czemu będzie on wyjątkowy i jedyny w swoim rodzaju. Koszyk również
można ozdobić wspólnie: wstążeczkami, gałązkami bukszpanu lub bazi, kwiatami lub innymi dekoracjami.
Oczywiście numerem jeden w koszyczku muszą być pisanki. Ich przygotowanie to prawdziwa frajda dla dużych i
małych, zwłaszcza tych z artystyczną duszą. Jajka możemy pofarbować barwnikami spożywczymi albo zrobić to
zupełnie naturalnie (np. gotując je w łupinach cebuli). Rozwiązaniem dla leniwych są specjalne koszulki na jajka,
które można kupić w wielu sklepach.

Zachęcam jednak do malowania i ozdabiania jajek przez najmłodszych - wszelkie techniki są dozwolone. Można
malować specjalnymi farbkami, dekorować naklejkami świątecznymi, brokatem lub konfetti, obklejać ozdobną
tasiemką lub sznurkiem, można do tego użyć mazaków, kredek świecowych, pieczątek lub malować rączkami,
przyklejać do jajek piórka, kawałki kolorowego papieru, włóczki, sztucznych kwiatków itp. Można także
udekorować styropianowe jajka, pomalować je farbami, obkleić bibułą, koronkami lub innymi tkaninami.

Symbole wielkanocne
Przy okazji układania produktów w koszyczku, warto wspomnieć dziecku, czym są umieszczane tam pokarmy
oraz co symbolizują. Wielkanoc oznacza odrodzenie i zmartwychwstanie, dlatego symbolem tych świąt jest jajko
- symbol życia. Chleb - symbolizuje ciało Chrystusa, baranek - przypomina o tym, że Chrystus odkupił nasze
grzechy, zajączek - to znak odradzającej się przyrody, wiosny i płodności, chrzan - symbolizuje siłę fizyczną, sól
- chroni przed zepsuciem i złem, oznacza dostatek, gościnność, ciasto - symbol umiejętności i doskonałości.
Tradycje i zwyczaje wielkanocne
Istnieje wiele tradycji i zwyczajów wielkanocnych - różnią się one w zależności od regionu Polski. Chyba jedyne,
co jest wspólne dla wszystkich to to, że w Wielką Sobotę chodzimy ze święconką do kościołów. W wielu
miejscach w niedzielę wielkanocną podczas uroczystego śniadania dzielimy poświęcone jajko na tyle części, ile
jest osób w rodzinie i składamy sobie życzenia.
Dzień później mamy lany poniedziałek (zwany też popularnie śmigusem-dyngusem), który jest ulubioną tradycją
wszystkich dzieciaków - tych małych i tych dużych. To obyczaj polegający na oblewaniu ludzi wodą. Dawniej to
tylko panny zwykło się polewać - na Mazowszu perfumami, a na Kaszubach znany jest zwyczaj smagania
dziewcząt witkami brzozowymi. Zwyczaj polewania innych symbolizuje budzenie się przyrody do życia i
przypływ sił witalnych, ma zapewnić zdrowie, a pannom zamążpójście.

https://dziecko.trojmiasto.pl/Swiateczne-przygotowania-z-dzieckiem-do-Wielkanocy-n133612.html

Żeby śmiały się pisanki,
uśmiechały się baranki,
mokry Śmigus zraszał skronie,
dużo szczęścia sypiąc w dłonie.
Smacznego jajeczka Wielkanocnego,
Dużego zająca czekoladowego,
Zdrowia niezawodnego, wielu radości
I przez całe Święta samej wesołości!
DYREKCJA, RADA PEDAGOGICZNA ORAZ PRACOWNICY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR
5 SKŁADAJĄ NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA DLA WSZYSTKICH PRZEDSZKOLAKÓW I ICH
BLISKICH! NIECH TO BĘDĄ WSPANIAŁE ŚWIĘTA I CUDOWNY CZAS WŚRÓD
NAJBLIŻSZYCH.

