
Plan zajęć zdalnych od 06.04.2020 – 10.04.2020

Poniedziałek 06.04.2020

Temat lekcji: W poszukiwaniu wiosny

Środowisko:
- oglądamy film „Zwiastuny wiosny” https://www.youtube.com/watch?v=0J8-ca6vK_k
- siejemy rzeżuchę wg załączonej instrukcji w czwartkowym mailu

Polski:
- Czytamy wiersz „Wiosenne przebudzenie” – Podr. str.51
- Rysujemy w zeszycie tabelkę ( taką jak poniżej) 

Rośliny Zwierzęta Zjawiska pogodowe Moje obserwacje

- Uzupełniamy tabelę na podstawie wiersza i własnych obserwacji:
W kolumnach tabeli piszemy nazwy roślin i zwierząt i określenia zjawisk pogodowych (np. „słońce 
tak wysoko”, „promyk grzeje”, „lodowisko znów jest stawem”), własne spostrzeżenia, np. odgłosy 
ptaków, zaobserwowane pierwsze kwiaty.
- wykonujemy w ćw. zad.1- 3 str.60 wg poleceń
- Zad. dom. - ćw. zad. 3 str. 60 wybieramy wszystkie wyrazy z rz i układamy z nimi zdania

Matematyka:
- Ćw. Str.28 – 30 
- Zad. domowe - zad. 7, 8, 9 w ćw. str.30 ( na środę) i odsyłamy na maila

Plastyka:
- wykonujemy kartkę świąteczną wg własnego pomysłu i odsyłamy na maila

Wtorek 07.04.2020

Temat lekcji: Nadchodzi Wielkanoc

Polski:
-  czytamy tekst Wojciecha Widłaka w podr. str.82 „Wielkanocna niespodzianka”
- odpowiadamy ustnie np. mamusi na pytania od 1- 3 zapisane pod czytanką (ustnie)
- wykonujemy zad. od 1 – 4 z ćw. str. 90 – 91
-zad. domowe podr. str. 83 –  zad. 5 w zeszycie (samodzielnie) i odsyłamy na podanego maila

Społeczna:
- Jaki znaczenie mają pokarmy w koszyczku wielkanocnym - słuchamy czytanego przez rodzica 
zamieszczonego niżej tekstu o symbolice święconki wielkanocnej



Symbole wielkanocne: koszyczek

Historia błogosławienia pokarmu w Wielkanoc sięga VIII wieku, w Polsce zaś pierwsze 
wzmianki pochodzą z XIV stulecia. Najpierw święcono tylko pieczonego baranka. Następnie 
pojawiały się kolejne elementy: ser, masło, ryby, olej, pokarmy mięsne, ciasto i wino. Na 
końcu koszyczek wielkanocny został uzupełniony jajkiem i pozostałymi składnikami. Dawniej 
część święconki ofiarowywano księdzu i ubogim.

Baranek w koszyczku wielkanocnym

– symbol zmartwychwstałego Chrystusa, czystości, pokory, niewinności, 
posłuszeństwa. Baranek przypomina o tym, że Jezus odkupił nasze grzechy i jesteśmy 
zaproszeni na Ucztę Pańską. Powinien mieć najważniejsze miejsce w koszyczku oraz 
świątecznym stole, by przypominał o najważniejszym przesłaniu Wielkiej Nocy.

Jajka w koszyczku wielkanocnym

– symbol nowego życia, płodności, odrodzenia. Według zwyczaju w niedzielę wielkanocną 
należy podzielić poświęcone jajko na tyle części, ile jest osób w rodzinie. Następnie wszyscy 
dzielą się pokarmem i składają sobie życzenia wielkanocne. Tradycja mówi, że swój kawałek
powinno się zjeść na stojąco, ma to zapewnić zdrowie.

Kolory skorupek jajek mają znaczenie. Żółty, zielony, różowy to symbole nowego życia, 
odrodzenia, nadziei, urodzaju i radości. Czerwony przypomina o męce Chrystusa, Jego 
zwycięstwie oraz krwi (esencji życia). Niebieski symbolizuje czystość i zdrowie, brązowy – 
ziemię, czarny z białym – szacunek dla zmarłych, a fioletowy oznacza żałobę 
wielkopostną. Jajka można dowolnie dekorować, gdyż są ważną i piękną ozdobą 
koszyczków oraz stołów wielkanocnych. Nazywa się je w zależności od techniki zdobienia. 
Najpopularniejsze to pisanki, kraszanki, nalepianki i drapanki.

Chleb w koszyczku wielkanocnym

– symbol ciała Jezusa, pokarm niezbędny do życia, dar Boży. Ma zapewnić pomyślność i 
dobrobyt.  Symbolizuje codzienne potrzeby człowieka: godne życie, gościnność, sytość.

Wędliny, mięso w koszyczku wielkanocnym

– mają symbolizować dostatek, zamożność, płodność i zakończenie postu. W koszyczku 
powinny znaleźć się różne wyroby mięsne (np. szynka, kiełbasa, polędwica).

Sól w koszyczku wielkanocnym

– nieśmiertelność, trwałość, oczyszczenie, prawda. Życiodajny minerał ma odstraszać zło. 
Chroni od zepsucia i jest kwintesencją życia.

Pieprz i chrzan w koszyczku

– symbolizują mękę i cierpienie Chrystusa. Według tradycji ludowej mają zapewnić siłę.

Ciasto w koszyczku

(baby, kołacze, serniki) i nabiał – symbol umiejętności, doskonałości, przyjaźni człowieka z 
przyrodą.

Zapewnia zdrowie i płodność, a także dostatek. Kiedyś należało do rarytasów z najwyższej 
półki. Do koszyczka dawniej wkładano szynkę. Od XIX wieku prym wiedzie słynna polska 
kiełbasa.



Ser

Jest symbolem przyjaźni między człowiekiem a siłami przyrody, ponieważ pochodzi od krów, 
owiec i kóz.

Wiklina

(z wielkanocnego koszyka) – wytrwałość, zdolność do odradzania. 
Najczęściej koszyczki robione są z wierzbowych gałązek, które symbolizują nieśmiertelność 
duszy.

Bukszpan w koszyczku

– życie wieczne, odrodzenie. Roślina jest przez cały rok zielona, dlatego symbolizuje 
nadzieję i wieczność.

Symbole wielkanocne: kościelne uroczystości

Palma wielkanocna

– triumf, nieśmiertelność, zwycięstwo nad grzechem, męczeństwo. Upamiętnia wjazd 
Chrystusa do Jerozolimy. Poświęconą należy zanieść do domu, by chroniła jego 
mieszkańców przed nieszczęściem. Według tradycji połknięcie jednej poświęconej bazi 
zapewnia zdrowie.

Paschał (świeca)

– nadzieja, życie, miłość. Rozprasza mrok, to znak Chrystusa. Wskazuje kierunek.

Woda

– oczyszczenie, odrodzenie ducha i ciała, źródło życia. Odnawia, krzepi, zaspokaja 
pragnienia. Pełni ważną funkcję podczas rytuałów w kościele, ale też obrzędów ludowych 
(śmigus-dyngus).

Olej

– natchnienie, pasja, odpowiedzialność. Znak błogosławieństwa Boga, darów Ducha 
Świętego.

Symbole wielkanocne: dekoracje na świątecznym stole

Zajączek – symbol wiosny, odradzającej się przyrody, witalności i pokory. Powinien znaleźć 
się na wielkanocnym stole. Według tradycji śpi z otwartymi oczyma, dzięki czemu pierwszy 
zobaczył Zmartwychwstanie Pana.

Kurczaczek – symbol nowego życia, odrodzenia. Powinien znaleźć się wśród świątecznych 
dekoracji stołu wielkanocnego, gdyż oznacza radość.

Młoda pszenica/ pędy owsa/ rzeżucha – życie, odrodzenie, zmartwychwstanie. Powinny 
znaleźć się na świątecznym stole. Symbolizują zieloną łąkę, dlatego też na nich powinno się 
ustawić figurę baranka. Całość powinna znaleźć się w centralnym miejscu stołu 
wielkanocnego.



Środa 08.04.2020

Temat lekcji: Wielkanocne tradycje

Polski:
- oglądamy film „Wielkanocne tradycje” https://www.youtube.com/watch?v=DgjNcFKnY7U   oraz   
https://www.youtube.com/watch?v=hWVwbiJw2g8
- czytamy informacje z podr. str.84
-  wykonujemy zadania w ćw. Str. 92 – 93 od. 5, 7, 8
- zad. domowe ćw. Str. 92 -  93 zad. 6 (do  zeszytu) i 9 w ćw. i odsyłamy na podanego maila

Matematyka:
- Sprawdzam siebie podr. str. 25 
   Zadania 0d 1 do 9 . W zadaniu 7 tylko obliczyć różnicę odcinków i podać wynik
– odpowiedzi do poszczególnych zadań piszemy w zeszycie (samodzielnie) i odsyłamy na maila

Technika:

- wykonujemy wielkanocnego zajączka wg zamieszczonego wzoru lub własnego pomysłu 

ZAJĄCZEK Z PAPIEROWEGO TALERZYKA

Potrzebne będą:

 2 papierowe talerzyki

 nożyczki

 czarny marker

 różowy pompon lub kolka z bibuły

 klej na gorąco lub magic

Na okrągły talerz naklejamy oczy ( lub je rysujemy) i nos z pompona, a następnie dorysowujemy wąsy
i buzię zająca. Z drugiego talerzyka wycinamy uszy i doklejamy od tyłu talerzyka. 

Informatyka;
W progr. Paint wykonujemy pisankę wykorzystując znane narzędzia.

https://www.youtube.com/watch?v=DgjNcFKnY7U
https://dzieciakiwdomu.pl/wp-content/uploads/2017/02/14zajaczek-z-papierowego-talerzyka-6.jpg
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