
Środa, 31.032021r.

Serdecznie witam Was i zapraszam do wysłuchania piosenki „Znaki Wielkanocy”  

https://www.youtube.com/watch?v=OCmZrAz3t-

U&fbclid=IwAR31PlryZgNYJjLQIz6bFs9mWCXUDN2BjHBSq2L1SyO913DCH-RjrttXAGA

Zaśpiewajcie razem z ZoZi.

„Znaki Wielkanocy” 

słowa: Łukasz Tartas 

muzyka: Weronika Korthals

głos ZoZi: Zosia Tartas

I. Te mazurki ozdobione migdałami

Te koszyki wypełnione pisankami

Te baranki ulepione z marcepanu

Bazie kotki od staruszki ze straganu

Ref. To są znaki tradycyjnej Wielkanocy

Kiedy życie się odradza do swej mocy

To znaki rozbudzonej świeżo wiosny

Świat się staje znów zielony i radosny

Świat radosny! Radosny!

Świat radosny!

II. Te palemki od bibuły kolorowe

Baby z lukrem wyrośnięte, bo drożdżowe

No a potem jeszcze lany poniedziałek

Śmigus dyngus pełen mokrych niespodzianek

Spróbujcie rozwiązać zagadki:



Zagląda ciekawie 

przez okienko słonko,

bo też chce zobaczyć koszyk ze...

(święconką)

W wielkanocnym koszyczku

leżeć będą sobie.

Zanim je tam włożę, 

ślicznie je ozdobię.

(pisanki) 

Święta! Święta nadeszły!

Wstawajmy! Już rano!

Podzielimy się jajeczkiem, 

bo dziś przecież…

(Wielkanoc) 

Tyle w koszyczku 

leży pisanek!

A pośród nich słodki…

(baranek)

Na wielkanocnym stole 

to ona króluje. 

Polana słodkim lukrem 

i gościom smakuje.

(baba wielkanocna)

To dla Was było łatwe zadanie. Teraz coś trudniejszego:)

Rozwiążcie rebus:



                            PI  +

Świetnie! Jak dobrze wiecie – to właśnie pisanki kojarzą się ze zbliżającymi się Świętami.

Pisanka  to  jajko  ozdobione  różnymi  technikami.  A czy  wiecie,  że  są  jajka,  które  są

naturalnie kolorowe? Zobaczcie sami!

Pisanki Matki Natury, czyli naturalnie kolorowe ptasie jajka – cudowne!

    

                            Jajko emu                                                   emu

    

      jaja drozda śpiewaka                                                 drozd śpiewak



    

           Jajko rybołowa                             rybołów

     

                  Jajo sokoła wędrownego                       sokół wędrowny

       

Jajo bekasa dubelta                                    bekas dubelt



            

Jajko kury i obok jajko kolibra                      jajko kolibra na ziarenkach kawy

Musicie przyznać, że natura jest piękna!

Czas rozprostować kości – idźcie, proszę, do kuchni i policzcie:

Potraficie już
świetnie liczyć –
brawa dla Was!

A czy potrafilibyście ułożyć z tych sylab wyrazy? Spróbujcie (możecie przepisać te sylaby 

na kartkę) 

ze       bu       nu       gu       lu

da       gar      mer     pa     ma
Poradzicie sobie z przeczytaniem tych wyrazów?



Czy odczytacie hasło, które  napisałam wielkanocnym szyfrem?:-)



Może skorzystacie z tej propozycji i zrobicie sami? 

źródło: https://onelittleproject.com/handprint-bunnies/ 

                                                                             Barbara  Majoch

 



 


