
Piątek 02.04.2021

Tematyka tygodniowa: Wkrótce Wielkanoc 
Temat dnia: Kurczątka w skorupkach 

Witajcie Kochane Słoneczka:)!

Jak udały się poszukiwania koszyczka ze słodyczami od wielkanocnego 
Zajączka? Tylko nie zjedzcie słodyczy zbyt szybko bo to niezdrowe. 
Jak wiecie Wielkanoc tuż, tuż. W każdym domu wiele przygotowań, aby wszystko 
wyglądało pięknie i uroczyście. Mam nadzieję, że pomagacie Rodzicom nie tylko 
swoim grzecznym zachowaniem, lecz również wykonując proste prace. Jakie...???! 
Na przykład robiąc porządek w swoim pokoju i dbając, aby Wasze zabawki i ubrania 
były ładnie odłożone na miejsce...co Wy na to? Trudne? Nie sądze:) Przecież 
codziennie robicie to w naszej klasie. Dla Was to...bułka z...:))) Proszę, pokażcie 
Rodzicom jak bardzo urośliście od dnia, gdy zaczęliście chodzić do „Słoneczek”.
….....................................................................................................................................

1. Wielkanoc jest wyjątkowa. Radosna, pełna nadziei i znaków budzącego się 
życia. Widzą i czują to wszyscy, ale chyba najbardziej artyści. Kim jest artysta? 
Artysta to osoba, która tworzy czyli wykonuje przedmioty materialne (takie, które 
można dotknąć lub zobaczyć na przykład rzeźbę, obraz) lub utwory niematerialne 
(takie, których nie widać, lecz można je na przykład usłyszeć jak muzykę). 
Przedmioty i utwory stworzone przez artystę mają cechy dzieła sztuki. 
Takimi dziełami są słuchane przez nas preludia i nokturny Fryderyka Chopina. Jeżeli 
macie chęć możecie ich posłuchać również teraz:  

https://www.youtube.com/watch?v=-eQYJ82SuHQ
https://www.youtube.com/watch?v=m9DZ4OQI6XM

lub koncert Antonio Vivaldiego Wiosna

https://www.youtube.com/watch?v=Z_tk-AhlA1o

https://www.youtube.com/watch?v=m9DZ4OQI6XM


Dzisiaj przygotowałam dla Was utwór innego artysty- kompozytora, który był 
Rosjaninem i żył 160 lat temu. Nazywał się Modest Musorgski i to właśnie on 
skomponował 10 miniatur fortepianowych (miniatura to krótki utwór). Jedna z nich 
(dokładnie piąta według kolejności) nosi tytuł Taniec kurcząt w skorupkach. 
Posłuchajcie uważnie i spróbujcie sobie wyobrazić taniec kurczątek:
 

https://www.youtube.com/watch?v=pjXHbFcA3Ok

Powiedzcie proszę:
1. Jak wyobraziliście sobie taniec kurczątek?
2. Czy podoba się Wam ta muzyka?
3. Jaki jest nastrój (smutny, wesoły) i tempo utworu (wolne, szybkie)?

Ten utwór ciągle zachęca wiele osób nie tylko do jego słuchania, lecz również do 
jego przedstawiania w formie filmików lub tańca. Zresztą zobaczcie sami.
Pierwszy link to miniatura Taniec kurcząt w skorupkach, do której nakrecono krótki 
filmik animowany:

https://www.youtube.com/watch?v=_XvLeSQGlpY

Drugi link to ten sam utwór, ale z wykonanym przy jego dźwiękach tańcem:

https://www.youtube.com/watch?v=bU_tsVQAUjw

Proszę byście i Wy zatańczyli do muzyki Musorgskiego. Możecie wziąć do ręki żółtą 
wstążkę, paski pociętej bibuły lub chusteczki i stwórzcie własny taniec. 
Pamiętajcie, aby poruszać się z wdziękiem ...jak to w tańcu...

….....................................................................................................................................

2. Chyba czujecie się zmęczeni, dlatego proszę byście wzięli książkę numer 3, 
strona 57 (6 i 5- latki). Znajdziecie tam kurki i koguciki, które czekają by dokończyć 
ich rysowanie. Są również 2 jajeczka, które proszę ozdobić różowymi wzorkami 
(jajko po lewej stronie) i zielonymi (jajko po prawej stronie). Młodsze dzieci proszę  
o pokolorowanie kurczczków w skorupce lub ich samodzielne narysowanie, bo to nic
trudnego. Przekonajcie się oglądając ten film:
                                                                                                                  

https://www.youtube.com/watch?v=hXKxwc_90lI       
                                                                                                       

Starszaki jeśli zechcą również mogą spróbować:)
Rysując możecie słuchać muzyki znanych Wam kompozytorów: Chopina, Vivaldiego
i  Musorgskiego. 
Szanowni Rodzice!
W międzyczasie proszę o ugotowanie 1 jajka na twardo (dla każdego dziecka) i jego 
wystudzenie. Dziękuję.

https://www.youtube.com/watch?v=pjXHbFcA3Ok




3. Czas na zabawy z jajkiem ugotowanym na twardo:). Oto one:

• Słuchając muzyki M.Musorgskiego „Taniec kurcząt w skorupkach” tańcz        
z jajkiem położonym na otwartej dłoni. Zatańcz tak, aby go nie upuścić.

• Ustaw na stole 2 lub 3 kubki. Pod jednym z nich schowaj jajko. Niech osoba   
z którą się bawisz zgadnie, który to kubek. Następnie zamieńcie się rolami.

• Zbuduj z klocków lub plasteliny labirynt. Potem przetocz jajko z jednego 
końca labiryntu na drugi popychając jajko łyżeczką. 

• Połóż się na plecach i ułóż jajko na brzuchu. Nabierz powietrze nosem i powoli
wypuszczaj je ustami. Staraj się oddychać bardzo powoli tak, aby jajko się nie 
sturlało.

Wesołej zabawy i miłych wrażeń!
…....................................................................................................................................

4. Jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Mam nadzieję, że wiecie co będzie się 
działo w wielkanocny poniedziałek? Nie...? W poniedziałek będzie śmigus- dyngus! 
Nie wiecie co to jest...a więc popatrzcie i posłuchajcie:

https://www.youtube.com/watch?v=MXr5pWMtKqc

https://www.youtube.com/watch?v=MXr5pWMtKqc


Oto wiersz o tym starym zwyczaju:

         Władysław Broniewski “Śmigus” 

Śmigus! Dyngus! Na uciechę 
z kubła wodę lej ze śmiechem! 

Jak nie kubła, to ze dzbana, 
śmigus-dyngus dziś od rana! 

Staropolski to obyczaj, 
żebyś wiedział i nie krzyczał, 

gdy w Wielkanoc, w drugie święto, 
będziesz kurtkę miał zmokniętą. 

Spróbujcie odpowiedzieć na pytania:

1. Jak nazywamy drugi dzień świąt wielkanocnych i jaki zwyczaj jest związany
    z tym dniem?

            2. Co wielu chłopców robi tego dnia?
          3. Jakie emocje czują osoby biorące udział w zabawach śmigusowych?

Życzę mokrego śmigusa- dyngusa :)

….....................................................................................................................................

Kochane Słoneczka, 
dziękuję Wam za uwagę, a Rodzicom za pomoc.

To ostatnie zajęcia w tym tygodniu i przed Wielkanocą.

Życzenia ciepłe jak powiew wiosny,
składam najpiękniej w ten czas wielkanocny.

Niech wszystkie troski będą daleko,
a zdrowie i radość płyną szeroką rzeką.

 
     pani Beata

P.S. Ciekawostka dla Ciekawskich:)))

Słoneczkom, które lubią eksperymenty proponuję doświadczenie z jajkiem.  
Surowe jajko w skorupce włóżcie na dwa dni do szklanki z octem tak, aby całe jajko 
było zakryte. Czekacie i cierpliwie obserwujcie, a zobaczycie co się stanie?                
Proszę, przysyłajcie zdjęcia lub filmiki, aby pochwalić się swoimi osiągnięciami.


