O Wielkanocy dla przedszkolaków
Święta Wielkanocne związane są z bogatą symboliką i tradycją, z którą czasami trudno
zapoznać swoje dziecko. Obrzędy towarzyszące obchodom tego święta trwają wiele dni
i maluchowi z całą pewnością trudno będzie wszystko zapamiętać. Najlepszym sposobem
na pokazanie jak ważna jest Wielkanoc i związane z nią tradycje będzie zabawa
i aktywny udział dziecka w przygotowaniach do tych świąt.
Zazwyczaj święta Wielkanocne przypadają na czas budzącej się do życia przyrody. W okresie
wiosennym możemy obserwować jak wokół nas wszystko się budzi, nabiera kolorów, robi się
ciepło i przyjemnie. Może odradzająca się natura i rosnący wraz z nią w naszych sercach
optymizm i radość będą dobrym przykładem, żeby wytłumaczyć maluchowi co oznaczają
takie symbole jak jajko, palma czy zajączek, a przede wszystkim mogą okazać się pomocne
w zrozumieniu czym jest Zmartwychwstanie Chrystusa.

Przygotowania w kuchni
Wspólne krzątanie się po kuchni to wspaniała zabawa, która może nauczyć malucha
cierpliwości i sprawi, że poczuje się on bardzo pomocny i potrzebny. Można go zaangażować
do wykrawania ciasteczek, przyozdabiania mazurka czy lukrowania wielkanocnej babki.
Samo obserwowanie jak taka babka rośnie jest już dużą atrakcją. Wspólnie zasiejcie rzeżuchę.
Ona także jest symbolem wiosennych świąt. Wystarczy na talerzyk wyłożyć zwilżoną watę,
rozsypać na nią nasionka i regularne dolewać wodę. Czas oczekiwania na pierwsze efekty na
pewno będzie dobrą lekcją cierpliwości dla malucha i dodatkowo nauką odpowiedzialności za
roślinkę.

Dekoracje
Zachęć dziecko do pomocy przy dekorowaniu domu. Zamiast kupowania gotowych stroików
czy figurek związanych z tematyką świąt, wykorzystajcie własne pomysły na przyozdobienie
wielkanocnego stołu. W wazonie mogą pojawić się świeże, pachnące i kolorowe gałązki
zerwane podczas wiosennego spaceru. Zachęć malucha do stworzenia swojego
wielkanocnego drzewka, na którym dla ozdoby zawiesi papierowe jajeczka. Możecie do tego
wykorzystać kolorową plastelinę lub pomóż mu zrobić drzewko przy pomocy na przykład
butelki, którą można owinąć brązową bibułą, a do środka włożyć zebrane na spacerze gałązki.
Dziecko, które uwielbia rysować i kolorować może wykonać bajkowe zajączki, króliczki,
motylki, papierowe pisanki, które po wycięciu przypina się do Wielkanocnego obrusu lub
zasłon w oknach.
Możecie zrobić pisanki z balonów. Wystarczy je pokolorować lub okleić kolorowym
papierem. Można do nich doczepić ozdobione bibułką patyczki i umieścić w wazonie razem
ze świeżymi kwiatami lub stworzyć z nich osobną dekorację.

Sami zróbcie Wielkanocną Palmę. Kwitnące forsycje, bazie, kilka gałązek z zielonymi
listkami, które można ozdobić kolorową bibułą będą oryginalną i przepiękną palmą.
Doskonałym pomysłem może okazać się stworzenie drugiego koszyczka, który będzie
przeznaczony tylko dla dziecka. Z tektury należy wyciąć kwadrat o boku około 25 cm.
Następnie natnij jego przekątne na długość kilku centymetrów (zaczynając od rogu). Powstałe
boki można złączyć taśmą klejącą lub zszywaczem. Następnie wycinamy osobny pasek,
z którego zrobimy rączkę. Z boku koszyczka trzeba zrobić dziurki, tak jak robimy je na
dwóch końcach paska, a następnie łączymy je i przewiązujemy kolorową tasiemką. Pasek
z koszyczkiem można także połączyć klejem. Maluch w swoim koszyczku na pewno będzie
chciał umieścić własne kolorowe pisanki i w Wielką Sobotę razem ze święconką zanieść do
kościoła. Będzie to dla niego z całą pewnością wielkie przeżycie.
Oczywiście pozwól także maluchowi na przygotowanie tradycyjnej święconki, pokazując co
należy włożyć do koszyczka i dlaczego. Zacznijcie od kolorowych pisanek. Ugotowane jaja
można zabarwić na wiele różnych sposobów. Daj dziecku farby, flamastry i pozwól na własną
inwencję. Mały artysta najpiękniej wykona wielkanocne kraszanki. Z waszą pomocą może
także nauczyć się naklejać na jaja gotowe już wzorki. Niewykluczone, że na jajkach znajdą
się naklejki z bajkowej kolekcji waszego dziecka, ale to także ozdoba. Do swojego koszyczka
dziecko może zrobić własne pisanki z papieru, plasteliny lub ciastoliny.
Symbole wielkanocne
Każdy ze schowanych pod śnieżnobiałą serwetką smakołyków symbolizuje nadzieję na
odrodzenie mające dać siłę do walki ze złem, grzechem i słabością. Tradycja ta sięga jeszcze
końca XIII wieku, kiedy to przed świętami Polacy święcili chleb i jajka.
Baranek z czerwoną chorągwią z krzyżem jest symbolem Chrystusa zwyciężającego.
Jajka – symbol początku, zmartwychwstania i odrodzenia.
Chleb – symbol Chrystusa - "chleba żywego, który zstąpi z nieba".
Kiełbasa – mięso, z którego jest zrobiona, jest pamiątką ofiary z baranka paschalnego.
Chrzan – ponieważ wyciska łzy z oczu, jest symbolem pokonania goryczy męki Chrystusa.
Zielone gałązki – wiecznie zielone pędy są symbolem zmartwychwstania.
Baba wielkanocna – rośnie na drożdżach, symbolizuje wzrastanie wiary, nadziei i miłości.
Zając wielkanocny – jeden ze świeckich symboli Wielkanocnych, według tradycji zając
chodzi z koszykiem wielkanocnym i zostawia prezenty (zazwyczaj są to drobne upominki lub
słodycze) w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych w wystawionych koszyczkach,

wyścielonych słomą lub pociętą na paski kolorową bibułą. Po przebudzeniu lub po śniadaniu
domownicy szukają upominków ukrytych w gniazdkach.
Zwyczaj pochodzi z Niemiec. W Polsce obchodzony jest w niektórych rejonach, m.in. na
Śląsku czy w Wielkopolsce.

Życzymy wszystkim naszym podopiecznym
oraz Państwu, Drodzy Rodzice,
szczęśliwych, ciepłych, rodzinnych
świątecznych chwil w gronie najbliższych oraz
radosnego, wiosennego nastroju.

