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Wiosna
Nad głowami śnieżny błękit,
pod stopami zieleń śnieżna.
Płyną chmury jak piosenki,
białe chmury – kłębki pierza!
Ptak jak ziemi szara grudka,
na błękicie chwali wiosnę.
Skowronkowa płynie nutka,
najpiękniejsza z wszystkich piosenek.
Zima, zima – biała księga,
moc radości i zachwytów …
Lecz po nowy tom już sięgasz,
Czesław Janczarski
Redakcja gazetki:
mgr Małgorzata Marzec
mgr Anna Marzec
mgr Katarzyna Łopatecka-Tracz

Zapraszamy do odwiedzania strony internetowej naszego przedszkola:
http://www.pp2.kluczbork.pl oraz naszego Fanpage na Facebooku!

Wielkanocne zwyczaje
Wielkanoc, czyli Zmartwychwstanie Pańskie jest świętem
upamiętniającym zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.
Punktem kulminacyjnym Świąt Wielkanocnych jest
Triduum Paschalne rozpoczynające się Mszą Wieczerzy
Pańskiej w Wielki Czwartek, a kończące w Wielką Niedzielę,
czyli Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego.
Wielkanoc wiąże się z wieloma tradycjami, sięgającymi nawet XIV wieku. Jest nie tylko ważna ze względu na
duchowy wymiar. Jest to czas, kiedy przyroda na nowo budzi się do życia. Jakie wielkanocne zwyczaje panują w Polsce?

Malowanie jaj
Malowanie jajek to zdecydowanie jedna z najbardziej rozpowszechnionych tradycji wielkanocnych. Jajka stały się
symbolem pomyślności, wiosny, przebudzenia do życia. Poświęcone jajo jest symbolem zmartwychwstania.

Wielki tydzień
Wielki Tydzień rozpoczyna się wraz z Niedzielą Palmową. Dawniej zwana „wierzbową”, stanowi bardzo ważny dzień
w religii chrześcijańskiej. Symbolizuje wjazd Jezusa do Jerozolimy. W Niedzielę Palmową wierni udają się do kościoła
gdzie święcą tzw. palemki. Są one wykonane z gałązek wierzby, a także ozdobionych bukszpanem i kwiatami. Kiedyś
poświęconą palemką uderzało się lekko każdego z domowników, aby zapewnić im szczęście na cały rok. Następnie
umieszczało się ją za obrazem lub nad drzwiami.

Triduum Paschalne
W Wielki Czwartek zaczyna się Triduum Paschalne. Z ołtarza znikają wszelkie przedmioty, a dzwony milkną aż do czasu
Zmartwychwstania.
Następnie w Wielki Piątek odbywają się Drogi Krzyżowe, podczas których figura Jezusa wkładana jest do symbolicznego
grobu. Tego dnia obowiązuje ścisły post. Jedną z dawnych tradycji było zakopywanie żuru i śledzia, które były typowo
postnymi potrawami. Istniał również zwyczaj przybijania śledzi do drzewa.
Wielka Sobota – to czas oczekiwania na Zmartwychwstanie. Od samego rana odbywa się święcenie pokarmów,
a w domach szykowanie koszyczków na święconkę, malowanie i zdobienie jaj.

Niedziela Wielkanocna
W Wielką Niedzielę nie może zabraknąć stołu przykrytego białym obrusem. Na śniadanie w Polsce zazwyczaj są: żurek,
biała kiełbasa, pasztety, pieczenie oraz szynki. Konieczne są również wielkanocne ciasta, takie jak mazurki czy babki.
W niektórych regionach po świątecznym śniadaniu następuje tzw. zajączek wielkanocny – czyli szukanie drobnego
upominku ukrytego gdzieś w domu ( dla dzieci to jest wielka zabawa).

Śmingus-dyngus
Śmingus-dyngus, czyli Wielkanocny Poniedziałek (Lany Poniedziałek), to wesoła tradycja wzajemnego oblewania się
wodą. Dawniej obowiązywało także uderzanie się wierzbowymi gałązkami (tzw. śmingus). Aby uniknąć śmingusa,
można było wykupić się pisankami, słodyczami lub pieniędzmi. To właśnie jest tzw. dyngus.
Święta wielkanocne to wyjątkowy czas, w którym symboliczne obrzędy religijne, tradycja ludowa i świat przyrody
splatają się w jedno.
www.slowopolskie.org

Zachęcamy w ten szczególnie trudny czas do zabaw z dzieciaczkami
Zabawy w teatrzyk
Banalnie prosty sposób przygotowania.
Wystarczy papier, mazaki, kolorowe słomki
do picia i taśma lub folia samoprzylepna. Jeśli
kukiełka jest zbyt wiotka (z powodu
cienkiego papieru), można ją z tyłu wzmocnić
kawałkiem tektury. A potem tylko ciekawe
opowiadanie historii!
Gra cieni
Rekwizytami są przyklejone do patyczka wycięte szablony bohaterów spektaklu i latarka. Warunki, jakie
muszą zostać spełnione, to ciemność w

pokoju. Tłem spektaklu może być

specjalnie przygotowana scena lub

kawałek ściany. Oczywiście możemy

użyć również własnych rąk,

pamiętamy te zabawy z dzieciństwa.

Dadzą z pewnością wiele radości

naszym pociechom.

Wiosenne prace plastyczne
Wiele radości sprawiają dzieciom
różnorodne prace plastyczne, tj.
malowanie farbami łąki, naklejanie
zwierząt wyciętych np. z gazety lub
kolorowego papieru. Rysowanie razem
z maluszkiem różnorodnych postaci.
Możemy wykorzystać rolki papieru toaletowego, pomalować farbami, skleić.

Rozwiązujemy zagadki o kwiatach wiosennych.
Zgadnij, w jakich kwiatach można znaleźć brata?... (bratki)
Tuż przy ziemi niziutko, płatki z łodyżką krótką.
Fioletowe, wesołe, bo to przecież... (fiołek)
Dobrze ją znamy z prześlicznej woni, kwitnie dzwonkami,
chociaż nie zadzwoni. ... (konwalia)
Jeszcze wszystko uśpione, jeszcze nic nie rośnie,
a on śnieg przebija i mówi o wiośnie. ... (przebiśnieg)
Na zielonej łące kwitnie ich tysiące. W swej nazwie sto mają,
jak się nazywają?... (stokrotka)
Jak ten kwiatek się nazywa, co słowo „pan” w nazwie ukrywa? ... (tulipan)
Zwykle złote, białe albo fioletowe, wychodzą spod ziemi.... (krokusy)
Tam w lesie ciernistym zakwita niebiesko.
Na łące na pewno czuła by się kiepsko.
A gdy zakwita w marcu, to wtedy już wiecie,
Że nieodwołalnie jest wiosna na świecie. (przylaszczka)
W krótkiej nazwie kwiatów mieszczą się ,,sanki”,
a te kwiaty kwitną w marcu, w mroźne ranki. (sasanki)

Niech zbliżające się święta Zmartwychwstania
Pańskiego przyniosą radość,
niech zawita wiosna nad nami,
a nad całym światem pokój.

