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Przygotowania do Świąt Wielkanocnych

Edukacja polonistyczno - społeczna

Posłuchaj proszę wielkanocnej piosenki i porozmawiaj z rodzicem na jej temat.

https://www.youtube.com/watch?v=cNT7haqYeqw wielkanocna piosenka

Robimy ćwiczenie 1 str. 66 i rozmawiamy na temat : Jak wyglądają 
przygotowania do świąt w waszym domu. 

Praca z wierszem "Na wielkanocnym stole" podręcznik str. 74 - 75

Dziecko czyta głośno, wyraźnie wiersz.

Ustnie robimy zad. 1, 2 z zadania 3 pierwszą część tzn. Jakie znacie potrawy 
wielkanocne? 

Oprócz tego zadajemy dziecku pytania dotyczące wiersza:

1. Po jakim obrusie biegał zajączek?

2. Jakie mazurki i baby stały na stole?

3. Co było w koszyku?

4. Jaki baranek stał obok talerzy?

Odpowiedzi na te pytania zapisujemy w zeszycie.

Oglądamy filmik

http://regiodom.pl/portal/wnetrze/dekoracje-i-akcesoria/7-pokarmow-do-swieconki-wielkanocnej-
symbolika

Nasze tradycje i symbole wielkanocne

Piszemy na kartce wyraz Wielkanoc, a dziecko podaje słowa, które sie kojarzą z 
Wielkanocą (rodzic zapisuje) np: pisanki, święconka itp.

Oglądamy film o polskich tradycjach .

https://www.youtube.com/watch?v=pRPZDQY3h60         

https://www.youtube.com/watch?v=pRPZDQY3h60%20%20%20%20%20%20%20%20
http://regiodom.pl/portal/wnetrze/dekoracje-i-akcesoria/7-pokarmow-do-swieconki-wielkanocnej-symbolika
http://regiodom.pl/portal/wnetrze/dekoracje-i-akcesoria/7-pokarmow-do-swieconki-wielkanocnej-symbolika
https://www.youtube.com/watch?v=cNT7haqYeqw%20wielkanocna%20piosenka


Rozmawiamy z dzieckiem na temat filmu.  Robimy ćw. 2. str. 67

Edukacja matematyczna

Rozwiązujemy zadania tekstowe - rozwiązanie i odpowiedź zapisujemy w 
zeszycie:

1. Mama przygotowała 10 pisanek zielonych i 4 czerwone. Ile pisanek 
przygotowała mama?

2. Adaś namalował 10 kurczaków, a Ola 5. Ile kurczaków namalowały dzieci 
razem?

3. Babcia piekła świąteczne mazurki. Przygotowała 15 jajek: 3 jajka spadły i się 
potłukły. Ile babci zostało jajek?

4. Do wazonu dzieci włożyły 16 żonkili; 4 żonkile zwiędły. Ile żonkili zostało w
wazonie?

Edukacja muzyczna:

Uczę się piosenki " Idą święta" wykorzystujemy podany link, lub piosenkę 
"Wieziemy tu kogucika", która jest na płytce CD do kl. I

Wierzba ma już piękne kotki.
Z ciasta cieknie lukier słodki.
Na kościółku biją dzwony.
Powstał z grobu Pan.

ref: Idą święta, idą święta
mówi mama uśmiechnięta.
Wszyscy chłopcy i dziewczęta
zaraz pójdą w tan.

Już kogucik raźno pieje
Śmigus – dyngus tęgo leje.
Każdy komuś chce za kołnierz
wylać wody dzban.

ref: Idą święta, idą święta…

https://chomikuj.pl/wioleta.juszczyk/Piosenki+-+Szko*c5*82a+podstawowa/
kl+1sem+2/23+U*c5*9bmiechni*c4*99te+*c5*9bwi*c4*99ta,653936654.mp3(audio)

Edukacja plastyczna

Projektuję i wykonuję kartkę świąteczną

Można skorzystać z podanego wzoru, ale niekoniecznie.

https://chomikuj.pl/wioleta.juszczyk/Piosenki+-+Szko*c5*82a+podstawowa/kl+1sem+2/23+U*c5*9bmiechni*c4*99te+*c5*9bwi*c4*99ta,653936654.mp3(audio)
https://chomikuj.pl/wioleta.juszczyk/Piosenki+-+Szko*c5*82a+podstawowa/kl+1sem+2/23+U*c5*9bmiechni*c4*99te+*c5*9bwi*c4*99ta,653936654.mp3(audio)




Praca samodzielna. 

Pięknie czytam wiersz str. 74-75, ćw. 3. str. 67

Z wcześniej podanego pliku "Zabawy z matematyką" robimy str. 10 i 11. 
Rozwiązania i odpowiedzi zapisujemy w zeszycie.


