
Zalecenia dla uczniów klasy I 

na dni wolne od nauki szkolnej 2020r. 

 

8.04.2020 

 

1.  Język polski              
 Temat: Wielkanoc, Wielkanoc… 

 Przeczytaj samodzielnie tekst o świętach wielkanocnych lub poproś kogoś starszego – 
podręcznik str.74 i 75. Porozmawiaj o świątecznych obyczajach z rodzicami, 
dziadkami lub innymi członkami rodziny. 

 Zeszyt ćwiczeń str. 78 ćw. 1,2, str.79 ćw. 1. 
 Dla chętnych: zeszyt ćwiczeń str. 80 ćw. 1 i 2. 
 Zobacz filmiki: 

 Tradycje wielkanocne: https://www.youtube.com/watch?v=feWmihyw5eM  

 Tradycje i zabawy wielkanocne: 
https://www.youtube.com/watch?v=DgjNcFKnY7U  

 Palmy i pisanki wielkanocne: 
https://www.youtube.com/watch?v=BAPgs7ICWQw  

 Zobacz, jak piękne są polskie pisanki: 
https://stock.adobe.com/pl/search?k=kraszanki  

 Tradycyjny wielkanocny koszyk: https://www.youtube.com/watch?v=-
vS8QYsdefQ  

 

2. Matematyka    
 Zeszyt ćwiczeń str. 39 zad. 1,2,3. Proszę, żeby dzieci rozpisały wszystkie działania według 

wzoru:    8 + 7 = 8 + 2 + 5 = 10 + 5 = 15 

 Dla chętnych: Zeszyt ćwiczeń str.82 zad 1,2,3. 
 

 

 

                            Kochani Uczniowie i Drodzy Rodzice. 

Z okazji zbliżających się świąt Wielkanocnych  

życzę spokoju, miłości, radości i zdrowia  

dla Was i Waszych najbliższych. 

                                                   Renata Ochał 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=feWmihyw5eM
https://www.youtube.com/watch?v=DgjNcFKnY7U
https://www.youtube.com/watch?v=BAPgs7ICWQw
https://stock.adobe.com/pl/search?k=kraszanki
https://www.youtube.com/watch?v=-vS8QYsdefQ
https://www.youtube.com/watch?v=-vS8QYsdefQ


MUZYKA 

 Posłuchaj piosenkę „Palma, zajączek i święconka” i wykonaj zadanie 1 

 Zaśpiewaj piosenkę: 

 

1. Palma, zajączek i święconka,  bazie, wydmuszki i kurczątka. Nadchodzą święta 

Wielkiej Nocy, mama nas woła do pomocy.  

 

Ref.: Podziel się jajkiem i radością,  składaj życzenia ze szczerością,  poczęstuj bliskich 

mazurkami z pyszną polewą z rodzynkami!  

 

2. Wiosna już wita, trawa młoda, na święta piękna jest pogoda! Mimo, że słońce takie 

śmiałe, weź parasolkę w poniedziałek!   

W tym tygodniu nic nie musisz odsyłać :)  

Wesołych Świat!   

 

RELGIA 

Jeśli masz ćwiczenia w domu wykonaj prace na str.114,115,117,119,121.                              
Zadania dotyczą tematyki świątecznej. Rozłóż je  sobie w czasie na poszczególne dni. Prac nie 
odsyłaj. 

Zapraszam  również do obejrzenia i zapoznania się z treścią  

5 minutowa lekcja religii - Niedziela Palmowa 

https://www.youtube.com/watch?v=9_cm07Tm8TA 

5 minutowa lekcja religii - Wielki Czwartek 

https://www.youtube.com/watch?v=omVFO-pCSUE 

 5 minutowa lekcja religii - Wielki Piątek 

https://www.youtube.com/watch?v=fbvyg667BtI 

5 minutowa lekcja religii - Wigilia Paschalna 

https://www.youtube.com/watch?v=15klC7e8yuc   

ŻYCZĘ WAM  I WASZYM NAJBLIŻSZYM 

 ZDROWYCH I BŁOGOSŁAWIONYCH ŚWIĄT 

http://pspnr1.webd.pl/pdf/covid-19/muzyka/klasa%201%20Palma,%20zajączek.wma
https://www.youtube.com/watch?v=9_cm07Tm8TA
https://www.youtube.com/watch?v=omVFO-pCSUE
https://www.youtube.com/watch?v=fbvyg667BtI
https://www.youtube.com/watch?v=15klC7e8yuc

