
Środa 8 IV  

Witaj! 

Dziś spotykamy się ostatni raz przed przerwą świąteczną . 

Na dzisiejszych zajęciach utrwalisz  sobie o tradycjach świątecznych Zaczynamy! 

Obejrzyj film:  

https://www.youtube.com/watch?v=hWVwbiJw2g8&fbclid=IwAR3fvtBo6tIpzmNq9U3LcbtCNgwJ5C5

YKK8Pz8YonhlhbFT-HxCSxam3S1w 

 

1)Rozwiąż krzyżówkę .  Jeśli możesz wydrukuj (wklej do zeszytu), a jak nie to 

przerysuj do zeszytu.  

Wyszukaj w słowniku definicję słowa, które wyjdzie w haśle i wpisz do zeszytu. 

                                          W klasie ……..     

Zwyczaje wielkanocne. 

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. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hWVwbiJw2g8&fbclid=IwAR3fvtBo6tIpzmNq9U3LcbtCNgwJ5C5YKK8Pz8YonhlhbFT-HxCSxam3S1w
https://www.youtube.com/watch?v=hWVwbiJw2g8&fbclid=IwAR3fvtBo6tIpzmNq9U3LcbtCNgwJ5C5YKK8Pz8YonhlhbFT-HxCSxam3S1w
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Hasło -………………………………………………………………………….. –(wpisz definicję) 

Wysłuchaj piosenki.  https://www.youtube.com/watch?v=6RH8hXpWnlk 

 

2). Poniższe wyrażenia napisz na kartce tak jak poniżej. Do nazw zwyczajów 

świątecznych dobierz  dni, w których obchodzimy dany zwyczaj (połącz 

kolorowymi liniami), następnie wklej do zeszytu: 

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   

https://www.youtube.com/watch?v=6RH8hXpWnlk


 

3). Przeczytaj  wiersz E. Skarżyńskiej „Wielkanocny stół”. 

 

Nasz stół wielkanocny                       Palmy -  puchną jak łąka       chcą tańczyć 

oberka. 

haftowany w kwiaty.                          w samym środku lata.          Wpuśćmy 

wiosnę. 

W borówkowej zieleni                       Siada mama przy stole,         Niech słońce 

listeczków skrzydlatych                     a przy mamie tata.                 zabłyśnie nad 

stołem 

lukrowana baba                                  I my.                                          w wielkanocne 

świętowanie        

rozpycha się na nim,                          Wiosna na nas                         jak wiosna 

wesołe. 

a przy babie -                                       zza firanek zerka 

mazurek w owoce przybrany.          a pstrokate pisanki 

 

W zeszycie wypisz z  wiersza  wypisz wszystkie rzeczowniki, które w nim 

znajdziesz. 

Rzeczowniki:  

4. Przepisz tekst i uzupełnij zdania podanymi  wyrazami:  

malujemy, pieczemy, święcimy, polewamy, jemy 

 

 

 

 

 

Następnie przepisz tekst do zeszytu. 

 

 

W okresie Świat Wielkanocy …………………………………..palmy,……………………………….. 

jajka, ………………………………………baby i mazurki…………………………………………………… 

pokarmy. 

Na śniadanie ………………………………….jajka. W śmigus-dyngus ……………………………… 

się wodą. 



Zrób sobie przerwę – zjedz drugie śniadanie, napij się wody. 

5. Korzystając z podanych wyrazów i tekstu do uzupełnienia, napisz życzenia, 

następnie wytnij je i wklej na kartkę, którą już zrobiłaś/zrobiłeś ( jajko). 

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 

Dla chętnych-  Rysujemy w  Paint-  

https://www.youtube.com/watch?v=E9FiRJbdoX0&fbclid=IwAR21Hh_0TBOA3X

rdr3fJNJR9K8rPb8gbSONsA3Y7tQ4CgZrx-jUgF0c4Fts 

Obliczenia w zakresie 100 w wielkanocnym  klimacie 

https://www.baamboozle.com/game/22040 

Na  pożegnanie chciałam Ci życzyć cudownych Świąt Wielkanocnych, 

bogatego zajączka, i mokrego dyngusa… 

https://www.youtube.com/watch?v=L_A_HjHZxfI
https://www.youtube.com/watch?v=E9FiRJbdoX0&fbclid=IwAR21Hh_0TBOA3Xrdr3fJNJR9K8rPb8gbSONsA3Y7tQ4CgZrx-jUgF0c4Fts
https://www.youtube.com/watch?v=E9FiRJbdoX0&fbclid=IwAR21Hh_0TBOA3Xrdr3fJNJR9K8rPb8gbSONsA3Y7tQ4CgZrx-jUgF0c4Fts
https://www.baamboozle.com/game/22040


     Pozdrawiam 

 

ZABAWY NA NUDY 

https://view.genial.ly/5e8c7bcc0a461d0d7ca01aae/interactive-image-

wielkanoc 

https://www.digipuzzle.net/education/easter/index.htm 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=311ae924e3f6 

https://www.google.com/logos/2017/logo17/logo17.html?hl=pl&doodle=3261

5474 

Memory świąteczne: https://learningapps.org/watch?v=pw9astd6219 

 

 

 

https://view.genial.ly/5e8c7bcc0a461d0d7ca01aae/interactive-image-wielkanoc
https://view.genial.ly/5e8c7bcc0a461d0d7ca01aae/interactive-image-wielkanoc
https://www.digipuzzle.net/education/easter/index.htm
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=311ae924e3f6
https://www.google.com/logos/2017/logo17/logo17.html?hl=pl&doodle=32615474
https://www.google.com/logos/2017/logo17/logo17.html?hl=pl&doodle=32615474
https://learningapps.org/watch?v=pw9astd6219

