
1 
 

Zielona Góra, 7 kwietnia 2020r. 

Witajcie Moje Pierwszaki!     
Spotykamy się ostatni raz przed WIELKANOCĄ. 

W tym zestawie przedstawię Wam trzy lekcje: dwie przed świętami i jedna 

po świętach. 

Mam nadzieję, że biurko jest posprzątane, pokój wywietrzony no i 

śniadanie zjedzone. 

Przygotuj potrzebne materiały: podręcznik, zeszyt ćwiczeń, zeszyt 

przedmiotowy, piórnik. 

Zaczynamy  
Wtorek: 07.04.2020r. 

Wielkanoc 

Temat okolicznościowy 1. Przygotowania do Świąt Wielkanocnych. 

 

Cele: 

 Przeczytasz wiersz o wielkanocnym stole 

 Wypowiesz się na temat wielkanocnych 

zwyczajów 

 Wyszukasz w wierszu wskazany fragment 

 Wykonasz świąteczną potrawę 

 Nauczysz się pisać liczbę 17 

 

 

1. Zapraszam do obejrzenia krótkiego filmu o tematyce wielkanocnej  

pt. „W koszyku wielkanocnym”: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JWsc1FZ7sKw&feature=youtu.be 

 

2. Następnie otwórz podręcznik (granatowy) na stronie 74. 

Przeczytaj wiersz Małgorzaty Strzałkowskiej pt. „Na wielkanocnym  

stole”. Odpowiedz na pytania pod wierszem (1 – 3) Mamie lub  

https://www.youtube.com/watch?v=JWsc1FZ7sKw&feature=youtu.be
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innemu Dorosłemu. Naucz się pięknie czytać wiersz „Na wielkanocnym  

stole” (oczywiście później). 

3. Następnie otwórz „Ćwiczenia” (granatowe w linie) na stronie 66 i  

wykonaj zadanie 1. Utwórz w nim zdania i zapisz je.  

Pamiętaj pisz ładnie i bezbłędnie! 

Kolejno na stronie 67 wykonaj zadanie drugie i trzecie.  

Zadania są ciekawe i na pewno nie sprawią Wam kłopotu. 

Zrób sobie przerwę śniadaniową. Zjedz jabłuszko lub kawałek ogórka. 

4. A teraz zachęcam Cię do kulinarnego zadania (oczywiście to zadanie 

możesz zrobić później). Przygotuj jajka ugotowane na twardo, rzodkiewkę,  

marchewkę, ogórek, pomidor, szczypiorek i z pomocą Mamy lub Babci  

„wyczaruj” kulinarne niespodzianki.  

Liczę na Twoje pomysły. 

Powodzenia! 

  

 

 

Uwaga! 

Zrób wyraźne zdjęcie swojej pracy – talerza, podpisz i wyślij do 

środy (do 15 kwietnia) do godziny 17:00 na mój adres mail. Za to 

zadanie będzie ocena w dzienniku elektronicznym. 

Tylko jedno zdjęcie!  

Dziękuję  
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6. Dzisiaj poznasz liczbę 17: 

Jeśli masz patyczki w domu lub koraliki albo kredki, to policz 17( pobaw  

się nimi).  

Następnie otwórz podręcznik na stronie 24 (ten zielony). Przeczytaj 

zadanie trzecie i zrób je w zeszycie w krateczkę pod obrazkiem  

wykonanym przez Ciebie w zeszycie do matematyki. 

 

Napisz: 

             Lekcja                      07.04.20r. 

Narysuj dużą pętelkę w zeszycie. W tej pętli narysuj to, co lubisz, np. 

jajeczka. Ma być razem 17. Wykonaj ładny, kolorowy obrazek. 

 

 

 

 

 

 

10+7=17 

17   

17 

Pod rysunkiem i działaniem w zadaniu trzecim napisz 8 przykładów z 

podręcznika. 

3/24 

13+3= 

15+2= 

Następnie otwórz „Ćwiczenia do matematyki”(zielone w krateczkę) – 

strona 31.  
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Wykonaj trzy zadania: 1, 2 i 3. 

Jeśli nie potrafisz, poproś Dorosłego o pomoc. 

Następnie w „Zeszycie do kaligrafii” – strona 25 - napisz tylko liczbę 17 i  

trzy działania.  

I to wszystko z matematyki.  

Łatwe? Pewnie, że tak. 

Środa: 08.04.2020r 

Wielkanoc 

Temat okolicznościowy 2.  

Wielkanocne zwyczaje 

Cele: 

 Wypowiesz się na temat wielkanocnych 

tradycji 

 Utworzysz i napiszesz zdania 

 Poćwiczysz obliczanie kwot pieniężnych w różnych 

zadaniach 

 

 

1. Przeczytaj tekst lub poproś Dorosłego: 

Tradycje wielkanocne narodziły się dawno temu, ale ich duża część 

jest kultywowana do dziś. Nie należy jednak wszystkich obyczajów 

traktować dosłownie, nie trzeba np.: bić nikogo palemką czy jeść 

poświęconej bazi z palmy wielkanocnej.  

Palma  

Wielki Tydzień rozpoczyna się Niedzielą Palmową. Kiedyś nazywano 

ją niedzielą kwietną lub wierzbną. Palemki – rózgi wierzbowe, gałązki 

bukszpanu, porzeczek – ozdabiano kwiatami, mchem, piórkami. Po 

poświęceniu uderzano lekko palemką wszystkich domowników, by 

zapewnić im szczęście na cały rok. Połknięcie jednej z poświęconych bazi 

wróżyło zdrowie i bogactwo. Gałązki zatknięte za obraz lub włożone do 

wazonu chroniły mieszkanie przed nieszczęściem i złośliwością sąsiadów.  
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Świąteczne porządki  

Przed Wielkanocą robi się wielkie, świąteczne porządki nie tylko po 

to, by mieszkanie lśniło czystością, ale żeby wymieść z mieszkania zimę, a 

razem z nią wszelkie choroby.  

Topienie Judasza 

W Wielką Środę młodzież topiła Judasza zrobionego ze słomy i 

starych ubrań. Taką kukłę ciągnięto na łańcuchu po okolicy. Na koniec 

wrzucano ją do zbiornika z wodą.  

Wielkie grzechotanie 

W Wielkim Tygodniu dzieci biegały z drewnianymi kołatkami lub 

grzechotkami, hałasując i strasząc przechodniów. Do dziś na wsiach, w 

wielu regionach Polski zachował się zwyczaj obdarowywania dzieci w 

Wielkim Tygodniu grzechotkami.  

Pogrzeb żuru 

Ostatnie dwa dni postu były wielkim przygotowaniem do świąt. W te 

dni robiono „pogrzeb żuru”, potrawy spożywanej przez cały post. Kiedy 

zbliżał się czas radości i zabawy, wylewano całe garnki żuru na ziemię.  

Wieszanie śledzia 

W ciekawy sposób żegnano się ze śledziem, kolejnym symbolem 

wielkiego postu. Z wielką radością „wieszano go”, czyli przybijano rybę do 

drzewa. W ten sposób karano rybę za to, że przez sześć niedziel trzeba ją 

było jeść zamiast mięsa.  

Święconka 

Wielka Sobota była dniem radosnego oczekiwania. Tego dnia szło się 

do kościoła z koszyczkiem pełnym świątecznego jedzenia. Nie mogło w 

nim zabraknąć baranka (symbolu Chrystusa Zmartwychwstałego), mięsa 

(znaku zakończenia postu), chrzanu (symbolu gąbek namoczonych w 

occie, którymi przemywano rany ukrzyżowanego Chrystusa), masła 

(oznaki dobrobytu) i jajka (symbolu narodzenia). Święconkę jedzono po 

Rezurekcji. W tym dniu święcono również wodę.  

Wielka Niedziela  

W czasie Rezurekcji strzelano, żeby obudzić śpiących rycerzy w 

Tatrach oraz poruszyć zatwardziałe serca skąpych i złośliwych sąsiadów. 

Po Rezurekcji zjadano świąteczne śniadanie i dzielono się poświęconym 

jajkiem. Na stole musiała być baba wielkanocna i dziad, czyli mazurek.  
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Lany poniedziałek. 

W tym dniu można było oblewać się wodą. Zmoczone tego dnia 

panny miały szansę na zamążpójście. Jeśli jednak któraś się obraziła, to 

nieprędko znalazła męża. Panna mogła wykupić się od oblewania pisanką. 

Chłopak wręczając pannie zdobione jajko dawał jej do zrozumienia, że ona 

mu się podoba. 

Opowiedz Mamie lub Tacie, jakie znasz zwyczaje i tradycje wielkanocne? 

2. Otwórz „Ćwiczenia” (granatowe w linie) na stronach: 68 i 69.  

Wykonaj cztery zadania: w pierwszym zadaniu opowiedz, jakie zwyczaje 

zostały pokazane na obrazkach, w zadaniu drugim przyklej odpowiednie 

ilustracje, w trzecim rozwiąż krzyżówkę, a w czwartym dokończ 

rysowanie wielkanocnych baranków. 

 

4. Pobawcie się w sklep z rodzeństwem lub rodzicami. Jest to świetna  

zabawa. 

Przygotujcie sobie stoiska, artykuły i kartoniki z cenami: 1zł, 2zł, 5zł,10zł 

Życzę udanej zabawy! 

5. Pokoloruj zajączka z jajeczkami. 

Kliknij w poniższy link: 

https://www.kolorowankionline.net/zajaczek-z-jajkami 

 

Wesołych Świąt Wielkanocnych! 

 

 

https://www.kolorowankionline.net/zajaczek-z-jajkami
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Środa: 15.04.2020r. 

 

Krąg tematyczny: Z wizytą na 

wsi 

Temat: Zwierzęta wokół nas 

Cele: 

 Wypowiesz się o zwierzętach 

hodowlanych i ich potomstwie 

 Nauczysz się zapisywać „si” 

 Nauczysz się pisać liczbę 18 

 Wykonasz ćwiczenia ruchowe 

 

 

 

1. Jakie są zalety mieszkania na wsi? Czy każdy może hodować zwierzęta? 

Odpowiedz na pytania. 

2. Poznaj gęś Gęgulę. Otwórz podręcznik (granatowy) na stronie 61 i  

przeczytaj tekst (Dorosły), a dowiesz się o tym, że kura ubrała się w  

strusie pióra, a kucyk oddał osiołkowi siodło. Ale to nie wszystko! 

 

Odszukaj w tekście wyrazy, w których występuje ś, a następnie wyrazy z  

si. Po zmiękczeniu si występuje zawsze samogłoska: a, e, u, ó, o, ą, ę 

Po ś najczęściej spółgłoska 

 

3. Następnie otwórz „Ćwiczenia” na stronie 52 i postaraj się zrobić zadanie  

pierwsze i drugie, a na stronie 53 zadanie trzecie i czwarte. 

 

Zapamiętaj kiedy pisze się ś, a kiedy si. To bardzo ważne! 

Nie zrób błędu! Potrenuj pisownię wyrazów ze zmiękczeniami. 

Na stronie 54 porysuj i poprzyklejaj w zadaniu 5, 6 i 7. 
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Zajmie Wam to kilka minut. 

 

Zrób sobie krótką przerwę. 

 

4.  Opowiedz, co widzisz w wiejskiej zagrodzie w ćwiczeniach  

„Elementarzu odkrywców” (brązowe ćwiczenia) na stronach 52 i 53. 

Napisz właściwe wyrazy w ćwiczeniach: 1, 2, 3 i 4. 

Przeczytaj polecenia lub poproś Dorosłego. 

5. Dzisiaj poznasz liczbę 18: 

Jeśli masz patyczki w domu lub koraliki albo kredki, to policz 18.  

Następnie otwórz podręcznik na stronie 25 (ten zielony).  

Przeczytaj zadanie 1. o kurczaczkach. Rozwiąż w zeszycie. 

 

 

Napisz: 

             Lekcja                      15.04.20r. 

Narysuj dużą figurę geometryczną w zeszycie. W tej figurze narysuj to, co 

lubisz, np. kurczaczki. Ma być razem 18. Wykonaj ładny, kolorowy 

obrazek. 
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10+8=18 

18   

18 

1/25 

Tutaj napisz działanie i odpowiedź. 

 

 

Następnie otwórz „Ćwiczenia do matematyki”(zielone w krateczkę) –  

strona 32.  

Wykonaj trzy zadania: 1, 2 i 3. 

Jeśli nie potrafisz, poproś Dorosłego o pomoc. 

Następnie w „Zeszycie do kaligrafii” – strona 25 - napisz tylko liczbę 18 i  

trzy działania.  

I to wszystko z matematyki.  

Łatwe? Pewnie, że tak. 

 

Pozdrawiam! 

Przyjemnej pracy! 

Wasza pani 

 

 

 

 

 

 

 


