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Edukacja wczesnoszkolna- klasa III a- zestaw 7 

 

Witam Was serdecznie! 

Miło mi spotkać się z Wami w tym przedświątecznym 

czasie. Za kilka dni Wielkanoc. 

 Każdy z Was na pewno cieszy się, bo to bardzo radosne 

święta.  

WTOREK- 07 KWIETNIA 

Przygotujcie sobie: kalendarz, podręczniki, 

zeszyty ćwiczeń, zeszyty przedmiotowe 

 

 

 

Krąg tematyczny: WIELKANOC 

Temat: Nadchodzi Wielkanoc. 

Cele: 

• wypowiesz się na temat tradycji wielkanocnych 

• przeczytasz tekst z podziałem na role 

• wymienisz wielkanocne symbole 

• dowiesz się, ze każdy ma prawo do własnej obrzędowości 

Posłuchajcie świątecznej piosenki: 

https://www.youtube.com/watch?v=TlU_AXkbBtA 

Myślę, że ta piosenka wprowadziła Was w świąteczny nastrój! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TlU_AXkbBtA
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Polecenie 1. 

W przygotowanym wcześniej kalendarzu odszukaj aktualnego miesiąca i 

odczytaj daty zaznaczone na czerwono. Ustal datę i nazwę zbliżających się 

świąt. 

Brawo! 

Polecenie 2. 

Spróbuj sobie przypomnieć jak w ubiegłym roku wyglądały w Twoim domu 

przygotowania do świąt. Porozmawiaj o tym z Dorosłymi w wolnym czasie. 

Polecenie 3. 

Koszyczek wielkanocny jest symbolem dla świąt 
Zmartwychwstania Pańskiego. 

 W Wielką Sobotę każdy chrześcijanin zanosi pokarmy do 
święcenia. To ma zapewnić dostatek, siłę i zdrowie na cały rok. 
Ten symbol Wielkanocy znany jest już od wieków. 

Propozycja 1. 

Otwórz „czytankę” na str. 82 i przeczytaj tekst pt. „Wielkanocna 

niespodzianka”. 

Propozycja 2. 

Poproś Dorosłego i przeczytajcie tekst z podziałem na role. 

A teraz odpowiedz pisemnie na pytania dotyczące treści- otwórz Ćwiczenia do j. 

polskiego na str. 90- ćw. 1 

Pamiętaj! Odpowiadamy pełnym zdaniem. Pamiętaj o wielkiej literze na 

początku zdania i kropce na końcu. Pisz starannie! 

 

Przerwa: wstań i poskacz „Pajacyki”. 
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Polecenie 3.  

• Co powinno się znaleźć w  koszyczku 

wielkanocnym? 

• Symboliczne znaczenie święconych 

pokarmów. 

Pooglądaj i odpowiedz (ustnie): 

https://www.youtube.com/watch?v=-vS8QYsdefQ 

DLA CIEKAWSKICH! 

Kto chce wiedzieć więcej? 

Jajka - symbol życia, które się odradza, ale także Zmartwychwstania Chrystusa. 

Jajka najczęściej barwi się różnymi kolorami lub ozdabia specjalnymi wzorami 
(pisanki). Dla ozdoby można dodać także kolorowe wydmuszki. 

Chleb - symbol, który wiąże się z ciałem Chrystusa i wydarzeniami Wielkiego 

Czwartku oraz Ostatniej Wieczerzy. Chleb jest podstawowym posiłkiem, modlimy się 
o niego w modlitwie "Ojcze Nasz" i prosimy, by nigdy go nie zabrakło. 

 Baranek - oznacza Chrystusa prowadzonego na rzeź, umierającego za człowieka, 

a następnie zmartwychwstałego i triumfującego. Baranka wykonuje się masła, z 
ciasta lub z cukru. Najczęściej zawiera także chorągiewkę z napisem Alleluja - 
okrzykiem radości wychwalającym Boga. 

Sól - symbolizuje ochronę przed zepsuciem, ale także obronę przed wszelkim złem i 

działaniem diabła. 

 Mięso i wędliny - są symbolem witalności, zdrowia i dostatku. Są także pamiątką 

baranka paschalnego i wieczerzy, którą Jezus zjadł z apostołami przed swoją męką i 
śmiercią. 

Chrzan - oznacza ludzką krzepę, fizyczną siłę i zdrowie, wzmacnia właściwości 

pozostałych potraw. 

Ciasto - najlepiej, gdy jest zrobione przez nas, nie kupione w sklepie. Symbolizuje 

ludzkie umiejętności, kunszt wykonania i zdolności. Jest także oznaką słodyczy, która 
następuje po dniach postu i wyrzeczenia. 

Ser - pokazuje związek między człowiekiem a przyrodą. Nawiązuje do 

dziękczynienia za pokarm otrzymany od zwierząt i szacunku wobec nich. 

https://www.youtube.com/watch?v=-vS8QYsdefQ
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 Pieprz - przypomina o gorzkich ziołach, które Izraelici jedli na pamiątkę swojego 

pobytu w Egipcie. 

Woda - spotykana czasem jako symbol odrodzenia i chrztu, który obmywa nas z 

grzechu. 

Koszyczek powinien być wiklinowy, dekorowany bukszpanem, z 
białą serwetką. 

 

 

WIELKANOCNE ZABAWY 

Popatrz na ćw. 2 i zabaw się odszukując niepasujący element kartki świątecznej. 

 

Polecenie 3. 

Rachunek pamięciowy- kliknij w link i wykonaj pierwszą grę: 

https://szaloneliczby.pl/odejmowanie-w-zakresie-100/ 

A teraz tabliczka mnożenia, którą doskonale znacie. Kliknij w link: 

https://www.gry-matematyczne.pl/tabliczka-mnozenia-nowa.html 

Polecenie 4. 

Przypomnij sobie z poprzedniej lekcji w jaki sposób mnożymy liczby 

jednocyfrowe przez dwucyfrowe. (oglądałeś filmik) 

Otwórz Ćwiczenia do matematyki i wykonaj ćw. 1, 2 i 3 ze str. 26. 

Przerwa: spróbuj zaśpiewać poznaną piosenkę „Pan komputer”. 

WIELKANOCNE ZABAWY 

 Polecenie 5. 

Otwórz Ćwiczenia do j. polskiego na stronie 91 i w ćwiczeniu 4 rozpraw się z 

chochlikiem drukarskim, który w każdym haśle pozamieniał litery. 

Dokładnie przeczytaj polecenie! 

https://szaloneliczby.pl/odejmowanie-w-zakresie-100/
https://www.gry-matematyczne.pl/tabliczka-mnozenia-nowa.html
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ZADANIE DODATKOWE! 

Zadanie nieobowiązkowe. 

Wykonaj własnoręcznie kartkę świąteczną według własnego pomysłu i zapisz na 

niej świąteczne życzenia dla Twoich bliskich. Następnie możesz wysłać zdjęcie 

do nauczyciela. Można otrzymać dodatkową ocenę. 

 

 

ZACHĘCAM! 

 

 

 

 

ŚRODA- 08 KWIETNIA 

Krąg tematyczny: Wielkanoc 

Temat: Wielkanocne tradycje. 

Cele: 

• wymieniasz tradycje związane z obchodami świąt wielkanocnych 

• cicho i ze zrozumieniem przeczytasz tekst 

• wyszukasz czasowniki i zapiszesz je w czasie przyszłym 

• wykonasz wielkanocną pisankę 

• utrwalisz pamięciowy rachunek matematyczny 
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Polecenie 1. 

Przeczytaj! 

Albo poproś Dorosłego, by przeczytał Ci poniższy tekst i porozmawiajcie na ten 

temat. 

Wielkanoc to jedno z najpiękniejszych świąt chrześcijańskich. Wielki Tydzień 

rozpoczyna Niedziela Palmowa poprzedzająca święta Wielkiej Nocy. 

Nawiązuje ona do wjazdu Chrystusa do Jerozolimy i powitania Go przez jej 

mieszkańców. Dawniej świąteczne palmy były z gałązek drzewa palmowego. 

Obecnie ludzie dekorują gałązki drzew krepiną, kłosami zbóż i gałązkami 

zielonego bukszpanu. Palma ma chronić ludzi przed chorobami i zapewnić 

dobre plony w nadchodzącym roku. Wielka Sobota jest dniem, w którym 

święci się pokarmy, ogień i wodę. Maluje się w różny sposób i dekoruje jajka. 

Wczesnym rankiem w Wielką Niedzielę rozbrzmiewają kościelne dzwony, 

wzywając na modlitwę i ogłaszając światu radość, że Chrystus zmartwychwstał. 

Potem cała rodzina zasiada do uroczystego śniadania, na którym najważniejsza 

jest „święconka”. To właśnie pokarmami z koszyczka zaczyna się śniadanie. 

Wszyscy dzielą się poświęconym jajkiem i składają sobie życzenia. W 

Poniedziałek Wielkanocny odbywa się śmigus – dyngus, czyli zwyczaj 

oblewania się wodą.  

 

Polecenie 2. 

Łamigłówka literowa. 

Wyszukaj i wykreśl wyrazy ukryte w poziomych rzędach diagramu, zapisanych 

tradycyjnie lub wspak. 

W I E P A L M A L K A N 
O I K N A S I P C N E T 

R B A R A N E K A D Y  C 
K E Z C Y Z S O K J E  

 

Z pozostałych liter utwórz hasło i zapisz je w zeszycie do j. polskiego: 
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Lekcja 

Temat: Wielkanocne zwyczaje. 

Hasło: …………………………………. 

 

Polecenie 2. 

Otwórz „czytankę” na stronie 84 i przeczytaj cicho krótki tekst „Wielkanocne 

tradycje”. 

Teraz sprawdź, czy uważnie czytałeś? Otwórz Ćwiczenia do j. polskiego  

na str. 92 i w ćw. 5 zaznacz właściwe zakończenia zdań. 

Brawo! Uważnie czytałeś! 

Przerwa: porozciągaj się jak leniwy kotek. Podejdź do okna i zobacz, jakie 

kwiaty kwitną w ogródku, nazwij je. 

Polecenie 3. 

Otwórz ćwiczenia do j. polskiego na str. 92 i w ćw. 6 przeczytaj tekst i podkreśl 

wszystkie czasowniki. 

A teraz otwórz zeszyt do j. polskiego i przepisz do niego zdania z powyższego 

ćwiczenia, zmieniając czasowniki tak, żeby tekst opowiadał o przyszłości. 

Powodzenia! 

Polecenie 4. 

Zapoznaj się z tekstem piosenki, której wczoraj słuchałeś przed rozpoczęciem 

zajęć. 

 

TEKST PIOSENKI 
PIOSENKI DLA DZIECI: PISANKI, PISANKI 

Pisanki, pisanki, 
jajka malowane 
nie ma Wielkanocy 
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bez barwnych pisanek. 
 
Pisanki, pisanki 
jajka kolorowe, 
na nich malowane 
bajki pisankowe. 
 
Na jednej kogucik, 
a na drugiej słońce, 
śmieją się na trzeciej 
laleczki tańczące. 
 
Na czwartej kwiatuszki, 
a na piątej gwiazdki. 
na każdej pisance 
piękne opowiastki. 

AUTOR TEKSTU: Krystyna Parnowska - Różęcka 
 

A teraz spróbuj pośpiewać: 

https://www.youtube.com/watch?v=OTPObfVuHCY 

Polecenie 5. 

By w domu było świątecznie, poproś Dorosłego i razem możecie wykonać 

piękne i kolorowe jajka, które przyozdobią świąteczny stół. Jeśli nie masz 

własnego pomysłu- popatrz na  dwie propozycje: 

https://www.youtube.com/watch?v=IL-zZTAAll0 

Kochani! Możecie również sami w dowolny sposób pomalować jajka w dowolne 

wzory i na dowolne kolory.  

 

WESOŁEJ ZABAWY! 

https://www.youtube.com/watch?v=OTPObfVuHCY
https://www.youtube.com/watch?v=IL-zZTAAll0
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Chętnie zobaczę zdjęcia Waszych pisanek! 

 

 

 

 

 

 

 

RADOSNYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH WYPEŁNIONYCH NADZIEJĄ  

BUDZĄCEJ SIĘ DO ŻYCIA WIOSNY I WIARĄ W SENS ŻYCIA. 

NIECH TEN ŚWIĄTECZNY CZAS BĘDZIE CHWILĄ ODPOCZYNKU  

W DUCHU POLSKIEJ TRADYCJI. 

ŻYCZĘ, BY UŚMIECH I WIOSENNY OPTYMIZM TOWARZYSZYŁ WAM  

KAŻDEGO DNIA. 

 

SPRAWDŹ! 
Wyrazy, które powinny być wykreślone w łamigłówce: palma, pisanki, 
baranek, koszyczek. 
Hasło: Wielkanocne tradycje. 
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ŚRODA – 15 KWIETNIA 

Potrzebne materiały: zeszyty, podręczniki, ćwiczenia, rodzinne fotografie z 

dzieciństwa. 

Krąg tematyczny: Utrwalić, to co piękne. 

Temat: Zatrzymać czas. 

Cele: 

• przeczytasz tekst informacyjny o aparatach fotograficznych 

• napiszesz opis zdjęcia 

• poćwiczysz mnożenie liczb dwucyfrowych 

 

Polecenie 1. 

Rachunek pamięciowy. 

1.Dopisz działania na dzielenie wg wzoru. Przepisz do zeszytu lub wydrukuj. 
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2.Oblicz i dopisz działanie na dzielenie i mnożenie według wzoru. 

 

 

Polecenie 2. 

Utrwalenie poznanych wiadomości i umiejętności. 

Otwórz Ćwiczenia do matematyki na str. 27 i wykonaj ćw. 1, 2, 3 i 4. 

Polecenie 3. 

Poćwicz dodawanie i odejmowanie w zakresie 100. W przyszłym tygodniu 

będzie sprawdzian (20 kwietnia- poniedziałek). 

Polecenie 4. 

Poproś Dorosłego lub Rodzeństwo i wspólnie pooglądajcie zgromadzone 

fotografie. Próbujcie odgadnąć, kto jest na nich uwieczniony. Jeśli masz 

problem, zapytaj Rodzica. 
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Polecenie 5. 

Otwórz „czytankę” na str.44 i zapoznaj się z tekstem „Historia fotografii”. 

Dowiesz się jak dawniej wyglądały aparaty fotograficzne i w jaki sposób 

wykonywano fotografie. 

Sprawdź swoją wiedzę w Ćwiczeniach do języka polskiego- ćw. 1 str. 51. 

DLA CIEKAWSKICH FILM, który trwa ok. 23 minuty. 

https://vod.tvp.pl/video/jak-to-dziala,aparat-i-kamera,5288292 

 

Polecenie 6. 

ĆWICZENIA W OPISYWANIU ZDJĘĆ z pomocą pytań. 

Zdjęcia i pytania pomocnicze znajdują się w Ćwiczeniach do j. polskiego  

na str. 51. 

Opisz w zeszycie jedno z tych zdjęć: 

Lekcja 

Temat: Historia fotografii. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Prześlij zdjęcie lub tekst komputerowy do wtorku (21 kwietnia). 

 

Przerwa: zaśpiewaj piosenkę „Pisanki, pisanki, jajka malowane…” i poruszaj się 

w rytm melodii. 

 

 

 

https://vod.tvp.pl/video/jak-to-dziala,aparat-i-kamera,5288292


13 
 

Polecenie 7. 

Wykonaj ćwiczenie 3 ze str. 52- zwróć uwagę na pisownię wyróżnionych 

wyrazów. Zapamiętaj ich pisownię! 

fotografia- fotografii 

geografia- geografii 

ortografia- ortografii 

 

Polecenie 8. 

Podsumowanie zajęć – dokończ zdanie: 

Chciałbym sfotografować ………., ponieważ ……………. . 

Dzisiaj poznałem …………………………. . 

Odpowiedziałeś? W takim razie możesz odpocząć! 

 

 

DO JUTRA!  

MIŁEJ NAUKI I ZABAWY! 

 

 

 

ZADANIE DODATKOWE NA „6”- nieobowiązkowe. 

Ułóż i zapisz dalszy ciąg rozmowy chłopców (dialog)- ćw. 4 str. 52/ Ćwiczenia 

do j. polskiego. Zadanie należy przesłać do nauczyciela. 


