
Dzień dobry, kochani  

Dziś ostatni dzień naszej wspólnej pracy przed Świętami  Wielkanocnymi.  Dlatego też 

tematyka zajęć będzie dotyczyć wielkanocnych zwyczajów, tradycji, Waszych domowych obyczajów, 

obowiązków i prac. Nauczycie się również pisać życzenia świąteczne. Choć ten temat już 

realizowaliśmy przy okazji Świąt Bożego Narodzenia. Poćwiczycie też rachunek pamięciowy. Mam 

nadzieję, że dopisują Wam dobre humory oraz entuzjazm do pracy  Powodzenia!!!  

1. Porozmawiajcie z rodzicami o przygotowaniach do Świąt Wielkanocnych.  

 Co robicie w domu?  

 W jaki sposób przygotowujecie się do tych świąt?  

 Jakie są Wasze obowiązki w tych dniach? 

 Co Wam się kojarzy Wielkanocą? 

 Jakie znacie symbole Wielkanocy? 

 Co to znaczy przygotowywać się duchowo?  

 Na czym takie przygotowanie polega? 

2. Przeczytajcie wiersz Jerzego Ficowskiego pt. „Kolorowe bazie”. Podręcznik str. 74. 

3. Odpowiedzcie na pytania: 

 Dokąd przyszły bazie w wielkanocny dzień? 

 Czego zazdrościły pisankom? 

 Kto i w jaki sposób pomógł baziom w ich zmartwieniu? 

 Jak przebiegają przygotowania do świąt w Waszych domach? 

 Co robicie i jak pomagacie rodzicom? 

4. Wykonajcie teraz ćw. 1 i 2 na str. 80 w Kartach ćwiczeń. 

5. Teraz przyjrzyjcie się uważnie instrukcji pisania życzeń, która znajduje się na str. 76 i 77      

w podręczniku. Zwróćcie uwagę na części, z których składa się ta forma wypowiedzi oraz 

przeanalizujcie wszystkie zwroty, których możemy użyć formułując życzenia.  

 

 Zauważyliście formy grzecznościowe?  

 Dlaczego ich używamy?  

 Czy poprzez list, kartkę z życzeniami możemy wyrażać szacunek wobec innych 

osób?  

 Jak jeszcze inaczej okazujemy szacunek? 

6. Postarajcie się napisać samodzielnie życzenia świąteczne, pamiętając  o użyciu dużej 

litery przy zwrotach grzecznościowych. Zróbcie to na str. 82, ćw. 1 w Kartach pracy. 

7. Jako przerwę proponuję posłuchać piosenki wielkanocnej. Może ktoś z Was już nauczył 

się jej na pamięć i może zaśpiewać? 

 https://www.youtube.com/watch?v=OCmZrAz3t-U 

8. Po piosence kilka ćwiczeń ruchowych – wykonajcie takie, jakie sami lubicie.  

9. Nadal pracujemy nad umiejętnościami językowymi. Przeczytajcie teraz tekst 

pt.”Wielkanocne zabawy” w podręczniku na str. 78. Odpowiedzcie również na pytania 

pod tekstem. 

10. Jako ZADANIA DODATKOWE proponuję ćw. 2-4 na str. 83 w Kartach ćwiczeń. 

11. MATEMATYKA. Czy pamiętacie o codziennym ćwiczeniu rachunku pamięciowego? Po 

świętach zwiększymy zakres tabliczki mnożenia. Ale dziś ćwiczymy dodawanie                         

https://www.youtube.com/watch?v=OCmZrAz3t-U


i odejmowanie w zakresie 100. Zajrzyjcie do Kart matematycznych na str. 60                         

i 61.Wykonajcie zadania 2,3 i 4.  

12. Zadanie 5 i 6 są DODATKOWE. 

13. Proponuję również dla tych, którzy lubią popracować w kuchni i przygotować dla 

najbliższych jakieś pyszności – zajrzyjcie do podręcznika na str. 79. Znajduje się tam 

pomysł na przepyszne wielkanocne zajączki. Kto wykona? Kto chce spróbować? 

SMACZNEGO  

I to wszystko na dziś. Życzę Wam pogodnych i radosnych Świąt Wielkanocnych. Dużo zdrowia dla Was 

oraz Waszych Rodzin. Pamiętajcie, proszę o pomocy dla rodziców i innych członków Waszych rodzin. 

Pokazujcie Wasze dobre serduszka  Pozdrawiam Was serdecznie!!! 

Wasza wychowawczyni 

 Izabela Nadolnik 


