
                                Zadania na dzień 7.04 dla klasy I bi 

                                      Temat: Tradycyjna Wielkanoc. 

Kochani moi, wkrótce Święta Wielkiej Nocy. Wiem, że będzie ona inna niż wszystkie, ale postarajcie się je 

spędzić w domach tak jak zwykle. My w naszej szkole domowej przypomnimy sobie najważniejsze 

tradycje związane z Wielkanocą. 

                                               EDUKACJA POLONISTYCZNA 

Zacznijmy od zagadek: 

Co to za koszyczek co jedzenie skrywa 

przed Wielkanocą przystrojony do kościoła jest niesiony. ( święconka) 

Cytrynowa, piaskowa bądź czekoladowa. Na stole wielkanocnym tradycyjnie króluje, 

bo wszystkim najczęściej bardzo smakuje. ( babka wielkanocna) 

Zwierzątko bialutkie z mięciutkim futerkiem. 

Na wielkanocnym stole króluje, Jezusa symbolizuje. ( baranek wielkanocny) 

Poranna jest godzina, gdy na tym wielkanocnym posiłku 

spotyka się rodzina. ( śniadanie wielkanocne) 

Jakie święto wiosną obchodzimy, 

podczas którego jajka pięknie zdobimy. ( Wielkanoc) 

W tym dniu nawet gdy deszcz nie pada, możesz być cały mokry, 

gdy cię żartowniś z butelką dopada. (Lany poniedziałek) 

* otwórzcie podręcznik polonistyczno- społeczny na str.74-75, spróbujcie przeczytać samodzielnie 

fragment książki Małgorzaty Strękowskiej- Zaremby pt. " Abecelki", mówiący o tym jak dzieciaki z 

pierwszej klasy spędzają Wielkanoc 

* porównajcie świętowanie w waszych domach z tym przedstawionym w opowiadaniu 

* zastanówcie się który dzień świąt lubicie najbardziej i dlaczego 

* porozmawiajcie z rodzicami jakie tradycje świąteczne są w waszych domach, napiszcie je w zeszytach w 

linie, a następnie zdjęcie zapisanych przez was tradycji wyślijcie do mnie 

* na zakończenie narysujcie w zeszytach w linie koszyczek wielkanocny wraz z rzeczami, które powinny 

się w nim znaleźć :) 



                                                   EDUKACJA MATEMATYCZNA 

Wyjmijcie ćwiczenia matematyczno- przyrodnicze i wykonajcie ćwiczenie 1 na str. 33, poproście kogoś 

starszego, aby przeczytał wam polecenia i wykonajcie je dokładnie  

                                                      Ściskam Was mocno i pamiętajcie o 

wysyłaniu zdjęć 

                                                                                     

Wasza wychowawczyni :) 

RELIGIA 

Witam Serdecznie Was wszystkich! Przed nami Świąteczne dni. Święta Wielkanocne to trzy ważne dni : 

Wielki Czwartek ,Wielki  Piątek,Wielka Sobota. 

Finałem świąt jest Niedziela Wielkanocna. Wielki Czwartek to pamiątka ostatniej wieczerzy, Pan Jezus 

powiedział, że zostaje z nami pod postacią chleba i wina. Każda Msza Św. jest takim spotkaniem z Panem 

Jezusem. Wielki Piątek to dzień męki Pana Jezusa. W Wielką Sobotę Pan Jezus leży w grobie. Te dni 

przypominają nam, że Pan Jezus tą mękę ofiarował za nas by nam otworzyć drogę do nieba.  

Ty też czasem cierpisz, w te dni swoje cierpienie możesz za kogoś ofiarować np. za rodziców,dziadków 

czy chorych. 

Z okazji Świąt życzę Wam i Rodzicom niech Pan Jezus Zmartwychwstały Was błogosławi. 

                               Katechetka: Małgorzata 

 


