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WYDANIE Z OKAZJI ŚWIĄT WIELKANOCNYCH

Pisanki, pisanki,
jajka malowane,
nie ma Wielkanocy
bez barwnych pisanek.
Pisanki, pisanki,
jajka kolorowe,
na nich malowane
bajki pisankowe.
Krystyna Różycka
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WIELKANOC

zwana także Paschą, to najstarsze święto chrześcijan upamiętniające
zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Do tradycji wielkanocnych należy przygotowywanie i malowanie
jajek: pisanek, kraszanek i oklejanek.
 Pisanki mają różnobarwne desenie, które są rysowane (dawniej: pisane) na
skorupce gorącym roztopionym woskiem; następnie jajka zanurza się w barwniku.
 Kraszanki (zwane też malowankami lub byczkami) powstają przez
wyskrobywanie ostrym narzędziem na zabarwionej na jednolity kolor skorupce
jajka cienkiej linii układającej się w misterne motywy.
 Oklejanki (naklejanki) są przyozdobione sitowiem, płatkami bzu itp.
 Nalepianki powstają przez ozdabianie skorupki jajka różnobarwnymi
wycinankami z papieru.
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WIELKANOCNA KRZYŻÓWKA
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Rodzaj jajek malowanych z użyciem wosku.
Okres przygotowań do Wielkanocy – Wielki …
Święcone zamiast liści palmowych w polskich kościołach w Niedzielę Palmową.
Śmigus …
Ludowy taniec polski i wielkanocny wypiek.
Cukrowy, dekoruje wielkanocny stół.
Zboże wysiewane do doniczki; ozdoba wielkanocna.
Inaczej zwane kotkami; zdobią wielkanocny stół.
Miesiąc, w którym zaczyna się wiosna.
Przyprawa, którą obowiązkowo wkładamy do koszyczka ze święconką.
Na wielkanocnym stole – lukrowana.
Tradycyjnie na Wielkanoc – czekoladowy.
Jajka kraszone.
Niesiesz w koszyczku do święcenia.
Symbol wielkanocny – wykluwa się z jajka.
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Wielkanocny zwyczaj – rebus
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WIELKANOCNA ZAGADKA
Który szereg ma największą wartość?
Baranek – 4 punkt, zajączek – 3 punkty, jajko – 2 punkty, kurczak – 1 punkty.
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Biblioteka poleca…
Łukasz Wierzbicki opisuje tylko historie, które
wydarzyły się naprawdę. Przyzwyczaił czytelników do
tego, że opowiada o niezwykłych wyczynach ludzi,
którzy porywają się na rzeczy niewykonalne z punktu
widzenia tzw. zwykłego człowieka. Pamiętacie podróż
przez Afrykę śladami Kazimierza Nowaka, który
w latach trzydziestych XX wieku przejechał ten
kontynent na rowerze?! Tym razem zabiera nas na
szerokie wody Oceanu Atlantyckiego. Uczestniczymy
w niewiarygodnej wyprawie kajakowej polskiego
podróżnika Aleksandra Doby. Kajakiem przez Atlantyk! I to samotnie, wiosłując bez użycia żagli.
Książka jest relacją, w czasie której dzień po dniu możemy śledzić to niezwykłe wydarzenie.
Dowiadujemy się , jak podróżnik przygotowywał się do wyprawy. Przede wszystkim jego kajak nie jest
zwykłym kajakiem. Jest niezatapialny i przystosowany do zaspokojenia codziennych potrzeb, takich jak
magazynowanie żywności i przygotowanie posiłków, ma miejsce do spania. Zanim Aleksander wybrał
się w tę niezwykłą podróż, latami trenował i poznawał życie oceanu… W czasie swojej wyprawy
doświadcza wielu mrożących krew w żyłach przygód. Atakuje go rekin. Towarzyszą mu wieloryby.
Zmaga się z burzą, dla której jego kajak jest niczym dziecinna zabawka. Psuje się telefon satelitarny
i nie ma z nikim kontaktu. Musi naprawić urządzenie do odsalania wody morskiej, bo nie tylko nie
napije się ukochanej kawy, ale nie umyje zębów, nie opłucze twarzy, a w końcu umrze z pragnienia.
Własnym oczom nie wierzy, kiedy „występują” dla niego delfiny….
„Ocean to pikuś” to opowieść o tym, że marzenia można realizować w każdym okresie swojego życia.
To opowieść „ dziadka młodego duchem”. Wymaga to jednak wiary we własne siły, ciężkiej pracy
i konsekwencji w dążeniu do celu. A jaki jest Twój „pikuś”….?
Opracowała Joanna Brandys

____________________________________________________________________________________________________________________________ __________________
W gazetce wykorzystano:
- wiersz: K.. Różyckiej
- informacje i obrazy ze stron internetowych: http://ciekawedzieciaki.blogspot.com/2014/04/wielkanocne-zadania.html
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