
     

Krąg Tematyczny: Wielkanoc 

Temat: Przygotowania do Świąt Wielkanocnych. 

Cele: przeczytasz samodzielnie wiersz „Na wielkanocnym stole”, 

przypomnisz sobie jakie mamy tradycje i zwyczaje związane  tymi 

wiosennymi świętami. Sprawdzisz swoje umiejętności matematyczne. 

Lekcja1 

1. Przeczytaj wiersz ze strony 74 i 75 elementarza. Pooglądaj 

ilustrację i zastanów się co jest symbolem (znakiem) 

zbliżających się Świąt Wielkanocnych. 

2. Otwórz ćwiczenia polonistyczne na stronie 66/ ćw 1. Obejrzyj 

obrazki i ułóż podpisy do obrazków. Pomocne będą kolory 

ramek, na których zapisane są wyrazy. Jeden kolor-jedno zdanie. 

Potem w każdym zdaniu podkreśl wyraz który oznacza czynność 

( co ktoś robi?). 

3. W ćw 2/67 pokoloruj w każdym szeregu wyraz PISANKI i 

odczytaj jakie wyrazy pozostały. Zapisz je w liniach obok. 

4. W ćw3/67 mamy CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM . Najpierw 

przeczytaj DOKŁADNIE wszystkie zdania, jeśli nie wiesz zrób 

to jeszcze raz. Teraz podpisz imionami dzieci każdą pisankę 

(Pamiętaj o wielkiej literze!!!) i pokoloruj pisanki. 

 

Lekcja 2 

1. Otwórz ćwiczenia polonistyczne na stronie 68/ 1 i obejrzyj 

ilustracje, czy wiesz jak nazywają się te zwyczaje? 

2.  Uzupełnij zdania wyrazami z ramki i wpisz je do zeszytu. 

śniadanie święcenie 

pokarmów 

śmigus-dyngus 



 

W Wielką Sobotę odbywa się …………………………… 

W Niedzielę Wielkanocną spożywamy uroczyste…………… 

W Poniedziałek Wielkanocny jest zwyczaj oblewania się wodą, 

czyli ……………………………………. 

 

Nazwy świąt jak w zdaniach powyżej PISZEMY WIELKĄ 

LITERĄ.  

3. Wykonaj ćw 2/68 (naklejki wysyłałam we wcześniejszym mailu, 

w lekcjach na poniedziałek – o pracach w polu) i ćw 4/69 

4. Obejrzyj  
 

https://view.genial.ly/5e846d1d59ee3c0df4e826d4/interactive-image-wielkanoc-tuz-tuz 

 

5. Wykonaj krzyżówkę, przeczytaj hasło (może w domu , razem  

zrobicie to ciasto) 

 

Lekcja 3 

1. Otwieramy ćwiczenia matematyczne na stronie 51. Postaraj się 

samodzielnie przeczytać polecenia i poprawnie wykonać 

zadania. Ćwiczenie 8 jest trudne. Działania są ze sobą 

powiązane, jeden kolor to jedna liczba. Wpisuj sobie te liczby, 

które już odnalazłeś. 

 

P O W O D Z E N I A !  Wychowawczyni. 
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