
                                                            Zielona Góra, 7 kwietnia 2020r. 

 

 

  
 

                     Dzień dobry! 

               
          Witam Was serdecznie. Mam nadzieję, że jesteście zdrowi,          

zadania z poprzednich dni odrobiliście i pełni radości czekacie na 

zbliżające się święta.  

 

Na dzisiejsze spotkanie przygotujcie: podręczniki i ćwiczenia do 

edukacji polonistycznej i edukacji matematycznej, zeszyty, przybory  

szkolne, kalendarz, blok techniczny lub rysunkowy z kolorowymi 

kartkami, klej, nożyczki. 

 

 

                     WTOREK - 7 kwietnia 2020r. 

 

Temat: Nadchodzi Wielkanoc. 

 

Cele: 

- wypowiesz się na temat świąt wielkanocnych, 

- przeczytasz tekst, 

- wymienisz wielkanocne symbole, 

- wykonasz kartkę świąteczną i napiszesz świąteczne życzenia, 

- obliczysz ilorazy typu 93 : 6 i sprawdzisz wynik za pomocą  
   mnożenia. 

 

Edukacja polonistyczna 

 - Odszukaj w kalendarzu aktualnego miesiąca i odczytaj daty  

ŚWIĘTA TUŻ, TUŻ .... 



    zaznaczone na czerwono.                                                                      

- Ustal datę i nazwę zbliżających się świąt. 
- Porozmawiaj z rodzicami na temat przygotowań do świąt 
  w waszym domu oraz o tradycji święcenia pokarmów. 

 

 - Przeczytaj  informację: 
 

W Polsce od wieków obchodzi się zwyczaj święcenia pokarmów. 

W Wielką Sobotę wierni udają się do kościołów, aby w czasie 

uroczystego nabożeństwa kapłan mógł pobłogosławić koszyki 

pełne żywności.   Każdy wie, co należy umieścić w koszyczku –

przede wszystkim jajka, chleb, sól oraz zajączka i baranka.         

Co symbolizują te produkty na świątecznym stole: 

- jajko jest uważane za symbol początku życia; jajko święcone ma 

przynieść dostatek, 

- chleb jest naszym codziennym pokarmem, 

- sól konserwuje pokarmy,  

- zajączek w wielu kulturach jest symbolem odradzającej się przyrody, 

wiosny i płodności, 

- baranek jest symbolem niewinności i posłuszeństwa, ale w tradycji 

chrześcijańskiej jest symbolicznym przedstawieniem  Chrystusa. 

- Otwórz podręcznik na s.82 , przeczytaj tekst Wojciecha Widłaka 

   pt.: " Wielkanocna niespodzianka ", odpowiedz na pytania pod  

   tekstem (ustnie). 
- Napisz odpowiedzi na pytania - ćw. 1 s.90 (ćwiczenia). 

         Ustal, co ostatecznie znalazło  się w koszyczku? 

- Ułóż i napisz w zeszycie świąteczne życzenia dla swoich 

najbliższych.  
      Pisz poprawnie  nazwy świąt i zwroty grzecznościowe. 

Utrwalamy - wielką literą piszemy: 

- nazwy świąt, np. Wielkanoc, Dzień Matki, 

- zwroty grzecznościowe, np. Kochana Mamusiu. 

Informacje, które powinny być zawarte w treści życzeń: 

- miejscowość i data, 

- z jakiej okazji je składamy, 

- komu i czego życzymy,  



- kto składa te życzenia.                       ( zrób zdjęcie i wyślij)  
            Przerwa na drugie śniadanie! 

Edukacja matematyczna 

Temat: Dzielenie liczb typu 96 : 6 . Rozwiązywanie zadań.  

Na początek rachunek pamięciowy - mnożenie i dzielenie. 

Kliknij w poniższy link, obliczaj iloczyny i ilorazy . 

    https://www.eduelo.pl/quiz/158/czesc/1/ 

Rozwiąż zadania w ćwiczeniach - ćw. 1,2,3.4 s.28 

              ( Utrwalamy dzielenie liczb.) 

Edukacja plastyczna  

Temat: Świąteczna kartka - kurczaczek. 

Potrzebne materiały: blok z kolorowymi kartkami, klej, nożyczki, 

mazaki. 

Wytnij z papieru 3 kółka w kolorze żółtym ( o wielkości decydujesz 

sam!), 4 kółka w kolorze zielonym, 1  kółko czerwone, dziób i oczko.   

 



Sposób wykonania: 

• złóż kartkę z bloku na pół ( kolor kartki wybierasz sam! ), 

• na środku kartki przyklej 2 kółka w kolorze żółtym (mniejsze 

i większe) oraz skrzydełko ( kółko złożone na pół), 

• przyklej dziób i oczko, 

• złóż na pół  kółka zielone i przyklej jak wyżej na kartce, 

• z czerwonego kółka zrób kwiatek.   Gotowe!                       

Wykonaną kartkę możesz ozdobić cekinami, brokatem oraz 

innymi ozdobami, które masz w domu.                                                               

- Przepisz na kartkę życzenia zapisane w zeszycie .   

    Wzory świątecznych kartek 

     

 

  Przyjemnej zabawy! 



ŚRODA - 8 KWIETNIA 2020r. 

 

Temat: Wielkanocne tradycje. 

 

Cele: 

- poznasz polskie tradycje związane z obchodami świąt 
wielkanocnych, 

- cicho i ze zrozumieniem przeczytasz tekst, 

- wyszukasz w tekście czasowniki i zapiszesz je w czasie 

przyszłym, 

- poznasz różne sposoby malowania jajek, 

- nauczysz się piosenki. 

 

Na dzisiejsze spotkanie przygotuj: podręcznik i ćwiczenia do 

edukacji polonistycznej, zeszyt do języka polskiego, przybory 

szkolne oraz barwniki do jajek. 

 

Edukacja polonistyczna 

 

Przeczytaj informacje na temat polskich tradycji związanych 

z obchodami świąt wielkanocnych. 

 

 Wielkanoc to jedno z najpiękniejszych świąt chrześcijańskich.  

Wielki Tydzień rozpoczyna Niedzielą Palmową. Nawiązuje ona        

do wjazdu Chrystusa do Jerozolimy i powitania Go przez jej 

mieszkańców. Dawniej świąteczne palmy były robione z gałązek 

drzewa palmowego. Obecnie ludzie dekorują gałązki drzew krepiną, 
kłosami zbóż i gałązkami 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 dekoruj jajka. Wczesnym rankiem 

w Wielką Niedzielę rozbrzmiewają kościelne dzwony, wzywając na 

modlitwę i ogłaszając światu radość, że Chrystus zmartwychwstał. 

Potem rodzina zasiada do uroczystego śniadania, na którym nie 

może zabraknąć "święconego". 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. 



  

Obejrzyj na ten temat film pt." Zwyczaje wielkanocne".  
  https://www.youtube.com/watch?v=r-to1UXYMUA  
 

W różnych regionach Polski i wśród różnych narodów  tradycje 

mogą być kultywowane w różny sposób. Szanujmy prawo innych 

ludzi do własnej obrzędowości i zachowania tradycji. 

 

Przeczytaj tekst w podręczniku na s.84 i odpowiedz na pytanie: 

Dlaczego dzieci lubią drugi dzień świąt? 

 

Zapisz w zeszycie do języka polskiego: 

Temat: Wielkanocne tradycje. 

Wypisz wielkanocne tradycje z tekstu na s.84 , np.: 

- Święcenie palm (Niedziela Palmowa). 

- .............................................................. 

 

 Rozwiąż krzyżówkę - ćw.4 s.91 

W każdym haśle krzyżówki chochlik drukarski zrobił błąd, 

zamienił jedną literę. Znajdź ten błąd i wpisz do krzyżówki 

prawidłowe wyrazy. 

    SPRAWDZAM SIEBIE - ćw. 5 s.92 

 

Edukacja techniczna 

Temat: Pisanki - pięć sposobów malowania jajek. 

 

Obejrzyj film w rodzinnym gronie i pomaluj jajka. 

Kliknij w poniższy link. 
   https://www.youtube.com/watch?v=zo6FWbsXI5U 

 

Przygotuj: barwniki do jaj, gumki recepturki, folię aluminiową, 
kredki świecowe oraz jajka. 
                                                       Do dzieła! 

 

                    Dla chętnych!  

Wykonaj kurczaczka lub zajączka. 



   

 

 
 

Edukacja muzyczna 

Temat: " Wielkanocna piosenka "-nauka słów i melodii. 

            
Wysłuchaj  piosenki i odpowiedz na pytania: 

-  O jakich świętach jest mowa w tej piosence? 

-  Jakie zmiany zaszły w przyrodzie? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2F9FG1rD3qI 

Przeczytaj kilka razy tekst piosenki, żeby zapamiętać słowa. 

Są takie święta raz do roku, 

co budzą życie, budzą czas. 

Wszystko rozkwita w słońca blasku 

i wielka miłość rośnie w nas. 

Miłość do ludzi, do przyrody, 

w zielone każdy z wiosną gra. 

Już zima poszła spać za morza, 

a w naszych sercach radość trwa. 

Ref. Kolorowe pisanki przez dzieci malowane,                                        

pierwsze bazie, pierwiosnki, bratki wiosna nam śle.                                      

Białe z cukru baranki jak zaczarowane,                                                            

małe, żółte kurczątka, zniknął cały już śnieg. 



W piecu rosną sękacze, 

baby wielkanocne, 

i mazurek lśni lukrem, 

Spójrzcie tam – pierwszy liść! 
Według starej recepty 

babcia barszcz ugotuje. 

Przyjdzie cała rodzina, 

mamy święta już dziś. 

Ref. Kolorowe pisanki ... 

Zaśpiewaj piosenkę - wykorzystaj nagranie. 

                                                             Powodzenia! 

Ps. Informuję, że od 9 do 14 kwietnia br. w szkole będzie trwać 
wiosenna przerwa świąteczna. 

Dbaj o higienę! 

Naukę zaczynamy 15 kwietnia 2020r. 

                                          Zielona Góra, 12. kwietnia 2020r. 

                                                                           

Kochani Uczniowie i Rodzice! 

     Spokojnych i radosnych           

ŚWIĄT  WIELKANOCNYCH      

pełnych miłości i rodzinnego ciepła    

życzy Emilia Szczurowska 

      


