










A teraz obowiązkowo wejdź  

w poniższy link! 

 

 
https://view.genial.ly/5e823933a8bed70dad07126a/intera

ctive-image-1-kwietnia 

 



Teraz chyba domyślasz się, dlaczego takie wprowadzenie 
do zajęć  

Nasza klasa II B   

Temat: Lubimy żartować. 



 
 

 rozpoznać żarty stosowne i niestosowne; 

 płynnie przeczytać wiersz; 

 rozpoznawać w wierszu żartobliwe i niezwykłe sytuacje; 

 żartować tylko tak, żeby nie urazić i nie skrzywdzić innych; 

 wykonać ilustrację do wiersza; 

 poprawnie pisać wybrane wyrazy z h. 

 

 
Pytanie kluczowe:  
 

Jakimi kolorami namalowałbyś/ namalowałabyś swój 
dzisiejszy nastrój? 

 



          W klasie   01.04.     Tutaj narysuj  znaczek pogody. 

Temat:  Lubimy żartować.  



 

Odpowiedz na pytania: 

 Jakie niezwykłe wydarzenia zostały 

opisane w wierszu? 

 Jak myślisz, czy to mogło się dziać  

naprawdę? 

 Czy wiesz, co oznacza sformułowanie 

prima aprilis ? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YIgUNYDpsAs&fbclid=IwAR1ext0Pt1kKrhHgoS_JOIXXUCWixd3XNmwf06cdLUQ9bpN42CyoUMDjf7U
https://www.youtube.com/watch?v=YIgUNYDpsAs&fbclid=IwAR1ext0Pt1kKrhHgoS_JOIXXUCWixd3XNmwf06cdLUQ9bpN42CyoUMDjf7U
https://www.youtube.com/watch?v=YIgUNYDpsAs&fbclid=IwAR1ext0Pt1kKrhHgoS_JOIXXUCWixd3XNmwf06cdLUQ9bpN42CyoUMDjf7U


Prima Aprilis, to dzień, oznaczający  

w języku łacińskim dokładnie  
                 1 dzień kwietnia.  
Ten dzień jest świętowany w wielu krajach 

świata. Polega on na robieniu żartów, 

celowym wprowadzaniu w błąd, 

nabierania kogoś, konkurowaniu  

w próbach sprawienia, by inni uwierzyli  

w coś nieprawdziwego. Tego dnia  

w wielu mediach pojawiają się różne 

żartobliwe informacje. Pochodzenie tego 

zwyczaju nie jest dokładnie wyjaśnione.  





Jak myślisz, czy każdy żart 

jest zabawny? 

Przeczytaj  powiedzenia 

związane z dniem 1 kwietnia: 

• Jak ty komu, tak on tobie. 

• Nie czyń drugiemu, co tobie 

niemiłe. Przeczytaj 
wiersz. 



Obejrzyj 

ilustracje 







Na przykład kiedy: 

ośmieszają wygląd, 

ubiór,  

sytuację rodzinną,  

trudności w nauce, 

niepełnosprawność…. 





 W linku niżej znajdziesz pomysły na 

primaaprilisowe żarty. 

 

Tylko pamiętaj! 

 
Nie czyń drugiemu, co Tobie nie miłe! 

 
http://mamawbiegu.pl/prima-aprilis-psikusy-dla-dzieci/ 



 

 Jakimi kolorami namalowałbyś/ 

namalowałabyś swój dzisiejszy nastrój?  

 Porozmawiaj o tym z mamą, babcią, 

tatą, dziadkiem, rodzeństwem…… 

 

 







Chou zbudował piramidę z trzech żółtych 

sześcianów, czterech czarnych sześcianów  

i trzech białych sześcianów. Dwa sześciany 

tego samego koloru nie dotykają się nigdy. 

Pokoloruj każde miejsce zajmowane przez 

czarne, żółte i białe sześciany.  

Narysuj rozwiązanie w zeszycie 

do matematyki. 

Zad. 2  
dla chętnych 



 Dziękuję za uwagę 

 

 

                                

 

 

Wasza Pani Karolina 
karolina.mroz@sp8sanok.pl 


