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Drodzy Uczniowie!
 
W tym tygodniu przygotowujemy się do Świąt Wielkanocnych. Choć w tym roku będą 
one nieco inne niż zwykle, zastanów się jakie zwyczaje towarzyszą temu świętu i jakie
potrawy pojawią się na świątecznym stole? 

Na początek obejrzyj film o obrzędach i zwyczajach wielkanocnych, które przetrwały 
do dziś. 

https://youtu.be/pRPZDQY3h60?t=5

Czas na zagadkę:

• Zagląda ciekawie
przez okienko – słonko.
Bo też chce zobaczyć koszyk ze…. ..

Czy już wiesz, co należy włożyć do wielkanocnego koszyczka? Jeśli nie, to przyjrzyj 
się uważnie zdjęciu powyżej.

https://youtu.be/pRPZDQY3h60?t=5


• Przeczytaj poniższy wiersz:

,  ,Wielkanoc”  

Święta, Święta Wielkanocne
Jak wesoło, jak radośnie.

Rośnie trawa na trawniku
Żółty żonkil w wazoniku.

A w koszyczku, na święcone
Jajka równo ułożone.

Śliczne, pięknie malowane
Różne wzory wymyślone.

Jest baranek z chorągiewką
Żółty kurczaczek ze wstążeczką.

I barwinek jest zielony
W świeże kwiatki ustrojony.

• Uzupełnij tekst wiersza wstawiając odpowiedni wyrazy : (w zeszycie)

Święta, Święta Wielkanocne
Jak ………………………….., jak radośnie.
Rośnie ……………………… na trawniku
Żółty ………………………….w wazoniku.
A w koszyczku, na święcone
……………………………... równo ułożone.
Śliczne, pięknie ……………………………..
Różne wzory wymyślone.
Jest baranek z ………………………………..
Żółty ………………………….. ze wstążeczką.
I …………………………………. jest zielony
W świeże …………………………….ustrojony.
 
W ramach zajęć rewalidacyjnych doskonalących technikę czytania naucz się go 
czytać i poproś rodzica o odpytanie. 



Kolejna zagadka: 

W ten świąteczny dzień
każdy z nas się śmieje.
A woda nie z nieba,
lecz z wiader się leje…. 

Czy wiesz już o jakim dniu jest mowa?

Lany poniedziałek, nazywany  często śmigusem-dyngusem to zwyczajowa nazwa 
Poniedziałku Wielkanocnego. Dlaczego "lany"? Bo właśnie tego dnia oblewamy 
się wodą i robimy sobie różne psikusy. 

• „Święta z jajkiem i zającem” to piosenka, która umili nam przedświąteczną 
krzątaninę.  Do śpiewania możesz zachęcić wszystkich członków rodziny. 

https://youtu.be/xAhMOdXuujg

Wracaj do niej codziennie, a z czasem nauczysz się tekstu na pamięć. 

https://youtu.be/xAhMOdXuujg


• W zeszycie w ramach zajęć plastycznych narysuj pisankę ozdabiając ją według
swego uznania. Miłej zabawy! 

• Uzupełnij poniższy zapis używając do tego cyfr rzymskich (pomoże Ci w tym 
poniższa kolorowa tablica):

Styczeń to I miesiąc
Luty to………...miesiąc
Marzec to…………...miesiąc 
Kwiecień to IV miesiąc
Maj to…………….miesiąc 
Czerwiec to…………...miesiąc 
Lipiec to VII miesiąc
Sierpień to……….miesiąc 
Wrzesień to………..miesiąc 
Październik to………..miesiąc 
Listopad to ……………..miesiąc 
Grudzień to 12 miesiąc



Zobacz w jaki ciekawy sposób możesz szybko nauczyć się cyfr rzymskich używając do
tego zapałek. Do zabawy zachęć swoje rodzeństwo.  

WESOŁYCH ŚWIĄT!

 Powodzenia!
( Zadania zostaną sprawdzone po powrocie do szkoły)




