Środa 08,04,2020
Witaj!
Dziś spotykamy się ostatni raz przed przerwą świąteczną .
Na dzisiejszych zajęciach przypomnisz sobie o tradycjach świątecznych i wykonasz pracę
plastyczną związaną ze świętami.
Zaczynamy!
Zaczynamy!
Obejrzyj filmy:
https://www.youtube.com/watch?v=cKX2EsZk6ZA
https://www.youtube.com/watch?v=DgjNcFKnY7U&fbclid=IwAR0dzjTkMqWXLu0svnvpZ9NsJKKKYWE
9uYpYY-6x8K99N9aoP7tWkf-fxWs
https://www.youtube.com/watch?v=feWmihyw5eM

Temat: Zwyczaje wielkanocne.- zeszyt do polskiego
1. Rozwiąż krzyżówkę . Wytnij ją. I wklej do zeszytu.
Wyszukaj w słowniku definicję słowa, które wyjdzie w haśle i wpisz do zeszytu.
Pamiętaj o wpisaniu daty. Jeśli nie masz możliwości wydrukowania krzyżówki proponuję
przerysować ją do zeszytu.

1. 
2. Święci się ją w Niedzielę Palmową.
3. Czym polewa się wielkanocną babę?
4. Zboże siane w doniczce na Wielkanoc.
5. Inaczej śmigus – dyngus.

6. Ciasto na Wielkanoc.
7. Mały szaraczek…
8. Inaczej kraszanki.
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Hasło -………………………………………………………………………….. –(wpisz definicję)
Wysłuchaj piosenki.

https://www.youtube.com/watch?v=OCmZrAz3t-U
2.Przepsz poniższy tekst do zeszytu. Do nazw zwyczajów świątecznych dobierz dni, w
których obchodzimy dany zwyczaj (połącz kolorowymi liniami).

Święcenie palm

Wielka sobota

Śmigus – dyngus

Niedziela Palmowa

Składanie życzeń

Wielki Tydzień

Święcenie pokarmów

Niedziela Wielkanocna

Malowanie pisanek

Niedziela Wielkanocna

Dzielenie się jajkiem

Poniedziałek Wielkanocny

Zrób sobie przerwę – zjedz drugie śniadanie, napij się wody.
3. Nakrycie wielkanocnego stołu na podstawie wiersza Ewy Sujeckiej „Wielkanocny
stół” (podręcznik, cz. 3, ćw. 1, s. 78)
Odczytaj wiersz. Po przeczytaniu wymień , co powinno się znaleźć na wielkanocnym stole.
Wiersz przepisz do zeszytu. Pod wierszem wypisz wszystkie rzeczowniki, które w nim
znajdziesz.
4. Czytanie wiersza Ewy Sujeckiej „Pisanki” (podręcznik, cz. 3, ćw. 2, s. 78)
Odczytaj wiersz w taki sposób, aby oddać jego nastrój.
Zasady dobrego zachowania przy stole (podręcznik, cz. 3, ćw. 6, s. 79)

Sformułuj zasady dobrego zachowania przy stole. Zapisz je w zeszycie w linie.
5. Zeszyt ćwiczeń edukacja zintegrowana.
Ćw. 1, s. 58 Zaznacz w każdej kolumnie wyraz podstawowy, czyli taki, od którego utworzono
pozostałe wyrazy.
Uczniowie odczytują wyrazy i w każdej kolumnie zaznaczają jeden – ten, od którego zostały
utworzone kolejne wyrazy: dzień, sól, zegar, dom.
Ćw. 2, S.58 Wybierz odpowiedni znak i zapisz go na końcu zdania . Zamaluj literę pod
wybranym znakiem . Z zaznaczonych liter odczytaj hasło i zapisz je w liniaturze.
Dzieci odczytują zdania i dobierają do każdego z nich odpowiedni znak interpunkcyjny.
Następnie zamalowują literę pod wybranym znakiem, a z zaznaczonych liter odczytują hasło i
zapisują je w liniaturze: Wielkanoc.
Ćw. 3, s. 58 Uzupełnij zdanie.
Uczniowie uzupełniają zdanie informacjami dotyczącymi zawartości własnego koszyczka
wielkanocnego, a następnie zapisują w zeszytach w linie krótkie opowiadanie na temat tego,
jak wyglądały Święta Wielkanocne w ich domach.
6. Ostatnie zadanie, to życzenia świąteczne.
Korzystając z podanych wyrazów i tekstu do uzupełnienia, napisz życzenia na kartce
świątecznej , którą zrobisz w ostatnim zadaniu.
śmigus – dyngus, Wielkanoc, potrawy, Wam , życzenia
Propozycja tekstu:

Zbliżają się Święta ……………………………………. Z tej okazji chciałbym /chciałabym
…………….. złożyć najlepsze …………………………. .

Życzę , aby smakowały Wam świąteczne ………………………………………… ,
a …………………………………………………. był bardzo mokry
życzy …………………..
Teraz zrób sobie przerwę na ćwiczenia ruchowe:

https://www.youtube.com/watch?v=L_A_HjHZxfI
7.Na koniec zrobisz kartkę wielkanocną.
Potrzebny będzie kolorowy papier, klej i nożyczki.
Obejrzyj film i się zainspiruj!

https://www.facebook.com/aysel.shenasi/videos/3762522520487593/UzpfSTE
wMDAwODQ2MjgyOTEyNDo2ODM3MzEzNTU3ODcyMjM/?multi_permalinks=
683691662457859
Po świętach we wtorek prześlij na mojego emaila swoją pracę- kartkę
świąteczną . Powodzenia
Raniutko w Dzień Wielkiej Nocy wspólnie z rodzicami przygotuj domowe
śniadanie wielkanocne, pamiętając o tym, aby było ono radosne i uroczyste
oraz przepełnione wiosennymi akcentami.
Na pożegnanie chciałam Tobie , oraz wszystkim , których kochasz życzyć
cudownych Świąt Wielkanocnych, bogatego zajączka, i mokrego dyngusa…

Pozdrawiam Pani Agnieszka

