
SCENARIUSZ ZAJĘĆ

KRĄG TEMATYCZNY: WIELKIE ŚWIĘTA
TEMAT DNIA: WIELKANOCNE ZWYCZAJE

ZAPIS W DZIENNIKU:  Poznanie zwyczajów, tradycji i symboli związanych
ze Świętami Wielkanocnymi. Rozwiązanie świątecznej krzyżówki. Podział
zwyczajów i obrzędów na znane i nieznane. Charakterystyka dni Wielkiego
Tygodnia. Uzupełnianie tekstu z lukami. Ćwiczenia w mnożeniu przez 9 i 10 -
rozwiązywanie zadań z treścią. Wykonanie baranka wielkanocnego.

Cel główny:  Kultywowanie tradycji Świąt Wielkanocnych.

Cela szczegółowe:
uczeń

•  zna zwyczaje związane z tradycjami Świąt Wielkanocnych;
•  dostrzega piękno sztuki ludowej;
•  rozumie czytany tekst;
•  umie uzupełnić tekst z lukami, korzystając ze zdobytych wiadomości
     i doświadczeń;
•  doskonali znajomość tabliczki mnożenia;
•  wzbogaca słownictwo związane z tradycją Wielkiego Tygodnia.

Metody: podające, rozmowa, praca z tekstem, aktywizujące (układanka),
               praktycznego działania.

Formy:  indywidualna jednolita, zbiorowa i grupowa jednolita.

Środki dydaktyczne: krzyżówka dla każdego ucznia, układanka- paski
z zapisanymi zwyczajami wielkanocnymi, arkusze szarego papieru. tekst
z lukami, płyta CD2, karteczki z nazwami potraw do zabawy, podręcznik
i ćwiczenia, szablony baranka i podstawy, klej, zszywacz, brystol, zielona
krepina, kartki z informacjami dotyczącymi dni Wielkiego Tygodnia.



PRZEBIEG ZAJ ĘĆ:

1. Wprowadzenie do tematu – rozwiązanie krzyżówki.
Każdy uczeń otrzymuje kartkę z krzyżówką, a wybrani uczniowie paski
z zapisanymi hasłami. Uczniowie kolejno odczytują hasła, a pozostali
samodzielnie wpisują odpowiedzi do krzyżówki (załącznik nr 1).
Odczytanie rozwiązania krzyżówki – WIELKANOC.
Nauczyciel informuje, że tematem lekcji będą zwyczaje i tradycje
wielkanocne.

2. Praca w grupach.
Każda grupa otrzymuje duże paski papieru, na których zapisane są różne
zwyczaje i obrzędy wielkanocne (załącznik nr 2).
Zadaniem uczniów jest dokonanie podziału zwyczajów i obrzędów na
dwie grupy: zwyczaje znane i nieznane, a następnie przyklejenie pasków
na dużym arkuszu papieru. Zawieszenie plakatów na tablicy, analiza i
porównanie wyników.

3. Próba określenia jakie dni wchodzą w skład Wielkiego Tygodnia i czym
     się charakteryzują – na podstawie ćwiczenia 1 s.45 i informacji
     zamieszczonych  w podręczniku s.84-85.
4. Uporządkowanie wiadomości na temat świąt - uzupełnienie ćwiczenia 1 s.45.

Na podstawie rysunków uzupełnić nazwy ważnych dni i świąt.
(Niedziela Palmowa, Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota.
Wielka Niedziela, lany poniedziałek).

5. Zabawa ruchowa przy piosence „Wielkanoc”.
6. Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem – wykreślenie z rozsypanki

wyrazów, które nie są związane z Wielkanocą (ćwiczenie 2 s.46).
7. Uzupełnianie zdań związanych z tradycją wielkanocną (załącznik nr 3).
8. Ćwiczenia w mnożeniu liczb przez 9 i 10 – korzystanie z prawa

rozdzielności mnożenia względem  odejmowania.
Obliczanie, ile trzeba zapłacić za palmy góralskie i łowickie, zapisanie
poprawnych rozwiązań (zadanie 1 s.82).

9. Obliczanie iloczynów liczb: 6x9, 8x9, 4x9, 7x9, 9x9.
Pokazywanie wyników i odczytywanie ich na palcach.
Zapisanie wyników – zadanie 3 i 4 s.83.

10. Wykonywanie  baranka wielkanocnego.
Odrysowanie z szablonu, wycinanie, łączenie za pomocą kleju i zszywek.
Ozdabianie i ocena prac.

11. Praca domowa – ćwiczenie 3 s. 46. Przynieść widokówki lub kartki z
życzeniami świątecznymi, kolorowy papier, klej, nożyczki.



Załącznik nr 1

1. Pokarmy święcone w Wielką Sobotę.
2. Jajko ozdobione różnymi wzorami.
3. Dzień w Wielkim Tygodniu, w którym buduje się groby Chrystusowe.
4. Nazwa miasta, którego mieszkańcy powitali palmami wjeżdżającego

Chrystusa.
5. Symbol Wielkanocy, którym dzielimy się podczas składania sobie

życzeń.
6. Najpopularniejsze ciasto wielkanocne.
7. Nazwa zwyczaju zwanego lanym poniedziałkiem.
8. Dzień w Wielkim Tygodniu, w którym święci się pokarmy, ogień

               i wodę.
          9.  Wykluwa się z jaja kury.



ZAŁ ĄCZNIK NR 2

procesje z palmami
święcenie palm

palmowy Jezusem
wielkanocne misteria

pucheroki
Judaszki

pogrzeb żuru i śledzia
malowanie jaj

święcenie pokarmów
święcone

zajączek wielkanocny
przywoływki

śmigus – dyngus
turki wielkanocne
bziuki wielkanocne

siuda- baba
chodzenie z kurkiem dyngusowym

chodzenie z konopielką
chodzenie z maikiem-gaikiem

dziady śmigustne
Emaus

rękawka



Procesje z palmami   odbywają się na pamiątkę wjazdu
Jezusa do Jerozolimy, kiedy to czekający lud witał go z
palmami w rękach.

Zajączek wielkanocny – w Niedzielę Wielkanocną po
uroczystej mszy dzieci szukały „zajączka”, czyli
gniazdka z barwnymi jajkami i słodyczami, schowanego
w ogrodzie, obejściu lub w domu.

Święcenie palm – poświęcona w kościele palma
chroniła dom od pożarów, piorunów i wszelkiego zła.

Przywoływki – to zwyczaj kujawski polegający na
głośnym oznajmianiu, jakie wady bądź zalety mają
panny na wydaniu oraz ile w Poniedziałek Wielkanocny
na każdą z nich wyleją wiader wody.

Palmowy Jezusek -  to drewniana figurka Jezusa
siedzącego na osiołku.

Turki wielkanocne - to niezwykle atrakcyjne i barwne
straże grobowe, znane zwłaszcza w województwie
podkarpackim.

Wielkanocne misteria -  to inscenizacje religijne,
przedstawiające ostatnie dni życia Chrystusa.

Bziuki wielkanocne – ogromne płomienie ognia, które
oświetlają drogę procesji rezurekcyjnej.

Pucheroki  -  to przebrani chłopcy, którzy w Niedzielę
Palmową śpiewem i żartem wypraszają datki.



Siuda-baba – w okolicach Krakowa grasują młodzi
mężczyźni przebrani za umorusane sadzą kobiety,
zaczepiają przechodniów, ściskają ich i całują, aby w
ten sposób wymusić świąteczne datki.

Judaszki – to wieszanie, palenie i topienie kukły
Judasza.

Pogrzeb żuru i śledzia – polegał na wieszaniu  i
zakopywaniu tych potraw za to, że w czasie postu
głodziły ludzkie żołądki.

Chodzenie z kurkiem dyngusowym – to zwyczaj
obchodzenia wsi, a zwłaszcza gdzie mieszkają młode
panny. Młodzi chłopcy ciągnęli za sobą wózek
pomalowany na czerwono, udekorowany kolorowymi
wstążkami. Do wózka przywiązany był żywy kogut.

Emaus – polski Emaus to krakowski zwyczaj
uroczystego spaceru mieszczan, urządzany w drugim
dniu świąt wielkanocnych na pamiątkę objawienia się
Chrystusa uczniom będącym w drodze do Emaus.

Święcenie pokarmów – odbywa się w Wielką Sobotę.
Poświęcone potrawy nabierają magicznych
właściwości, gwarantujących zdrowie, dostatek
i ochronę przed złem.

Rękawka – pierwotnie nazwa kopca Kraka (założyciela
miasta Krakowa), zwyczaj polegający na zrzucaniu
jadła z kopca, obecnie festyn ludowy.



Święcone  - wielkanocne śniadanie, poprzedzone
ceremonią dzielenia się jajkiem a także poświęcone w
Wielką Sobotę pokarmy.

Chodzenie z konopielką – chodzenie mężczyzn od
domu do domu, gdzie mieszkają panny na wydaniu i
śpiewaniu im oryginalnych zalotnych pieśni, zwanych
konopielkami.

Dziady śmigustne – to słomiane postacie, które
pojawiają się w nocy z Niedzieli na Poniedziałek
Wielkanocny, oblewają wodą i proszą „na migi” o datki.

Chodzenie z maikiem-gaikiem – we wtorek młodzi
ludzie ubierali gałąź sosny w różnokolorowe wstążki, na
jej wierzchołku przywiązywali kukiełkę – królową
wiosny i śpiewając, chodzili od domu do domu.



ZAŁ ĄCZNIK NR 3

Wielkanoc obchodzimy na pamiątkę
.................................................................. .
W Niedzielę Palmową święcimy .............................. .
Zdobione jaja nazywamy .......................... .
W Wielką Sobotę w koszyku święcimy
................................... .
W śmigus – dyngus oblewamy się ............................. .



Pisanka Pisanka Mazurek

Sól Pieprz Jajko

Jajko Babka drożdżowa Babka drożdżowa

Baranek Zając Chleb

Barwinek Bazie Święconka

Baranek Zając Mazurek

Święconka Bazie Pisanka

Szynka Barwinek Sól


