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Wielkimi krokami zbliża się Wielkanoc. Na pewno każdemu z Was kojarzą się te Święta z pysznymi 

potrawami, święceniem koszyków, śmigusem dyngusem i innymi tradycjami. Jednak w tym roku Święta 

Wielkanocne będą wyglądały nieco inaczej… Nie odbędą się świecenia pokarmów ani świąteczne 

nabożeństwa, nie będziemy mogli spotkać się w rodzinnym gronie na wielkanocnym śniadaniu… Mimo tego, 

mam nadzieję, że spędzicie ten czas miło, z najbliższą rodziną, może nawet dzięki wideo rozmowom będziecie 

mogli skontaktować się z Dziadkami, którzy z Wami nie mieszkają. Pamiętajcie kochani, że z każdej sytuacji 

trzeba wyciągać jak najwięcej plusów: pierwszy raz nie będzie przedświątecznej gonitwy po sklepach, 

przewracania domu do góry nogami aby go wysprzątać przed przyjściem gości, nie będzie trzeba aż tyle czasu 

spędzić w kuchni by przygotować świąteczne potrawy no i przede wszystkim będziecie mogli spędzić 

wartościowy czas z rodziną i zastanowić się nad istotą Świąt Wielkanocnych...  

 

Z okazji Świąt mam dla Was wszystkich świąteczny temat:  

 

Otwórz podręcznik do edukacji polonistyczno - przyrodniczej na stronach 74-75. Spróbuj samodzielnie 

przeczytać wiersz Małgorzaty Strzałkowskiej „Na wielkanocnym stole”.  

 

Postaraj się także odpowiedzieć na pytania zamieszczone pod tekstem.  

 

Wykonaj także zadania z zeszytu ćwiczeń do edukacji polonistyczno – przyrodniczej od strony 66 do strony 69. 

(podczas przerwy świątecznej masz na to sporo czasu, więc możesz rozłożyć to sobie na dwa lub trzy dni jeśli 

wolisz).  

 

Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń z matematyki, strony 27 -28.  

 

Gdy skończysz, rozwiąż zadania tekstowe w zeszycie z matematyki (zapisz całe działania, nie tylko wyniki).  

1. Mama szykowała pisanki z wydmuszek. Na początku miała 15 wydmuszek, jednak w trakcie 

malowania przypadkowo zgniotła palcami 3 wydmuszki i musiała je wyrzucić. Ile w sumie pisanek 

udało się pomalować mamie? 

2. Kasia pomagała mamie wieszać pranie. Z pralki do kosza na pranie wyciągnęła 10 koszulek a mama 

włożyła jej do kosza na pranie jeszcze dodatkowe 4, które uprała ręcznie. Ile w sumie koszulek miała do 

powieszenia Kasia? 

Gdy skończysz spójrz na zapis liczby 16 w podręczniku do matematyki (strona 21) i przelicz kredki, pieniądze i 

kulki. Po Świętach będziemy kontynuować pracę – obliczenia w zakresie 16  

 

Twoim zadaniem plastycznym (do wykonania przed Wielką Sobotą) jest zrobienie własnych pisanek. Mogą to 

być pisanki z wydmuszek (należy to robić z osobą dorosłą i sparzyć jajka przed wydmuchiwaniem aby ustrzec 

się przed bakteriami, zwłaszcza pałeczką salmonelli), lub jeśli boisz się, że zgnieciesz wydmuszkę podczas 

pracy, wykonaj pisanki z ugotowanych na twardo jaj (gotowanie również z pomocą osoby dorosłej). Do 

ozdobienia jajek użyj tego co masz w domu: farby, bibuła, kolorowe włóczki, kolorowe papiery, serwetki z 

wzorami, brokaty a nawet zwykłe flamastry. W czasach pandemii lepiej nie wychodzić do sklepu po akcesoria, 

więc bardzo proszę o wykonanie pisanek z „zasobów” domowych. Można nawet posmarować jajka klejem 

(klej można zrobić z mąki i wody), obtoczyć w kaszy mannej, gryczanej, drobnym makaronie i pokolorować 

farbami, lub zostawić naturalne. Można ozdabiać jajka naklejkami, wstążkami, plastikowymi koralikami, 

piórkami. Zamieszczę kilka inspirujących zdjęć, może coś Wam wpadnie w oko. Do dzieła moje pierwszaki!  


