
 

 

Drodzy Uczniowie! 
 

Podczas dzisiejszej pracy zdalnej (8.04.2020):  
- utrwalimy wiedzę dotyczącą wielkanocnych zwyczajów             
i tradycji, 
- przypomnimy  czasy, w jakich mogą  występować czasowniki 
(czas przeszły, przyszły i teraźniejszy). Będziemy zamieniać 
czasowniki w czasie przeszłym na czas przyszły, 
- rozwiążemy świąteczne zagadki; będziemy ćwiczyć układanie 
wyrazów w kolejności alfabetycznej, 
- w dalszym ciągu ćwiczymy dzielenie liczb dwucyfrowych i 
rozwiązywanie  zadań tekstowych.  
 
 

EDUKACJA POLONISTYCZNA 
1. Proszę o zapisanie tematu zajęć w zeszycie: 
Temat: W świątecznym nastroju. 
2. Wykonaj ćwiczenie – zeszyt ćwiczeń, str.92, ćwicz.5. 
3. Proszę sobie przypomnieć w jakim czasie mogą występować 

czasowniki…? 
4. Święta u cioci Krysi - zeszyt ćwiczeń, str.92, ćwicz. 6. 

Przekształcone zdania wpisz starannie do zeszytu. Podkreśl 
czasowniki, które zamieniłaś (zamieniłeś) z czasu przeszłego na 
czas przyszły. 

5. Jak przygotować wielkanocny stół i świąteczne menu? (czytaj: 
meni) Przeczytaj uważnie polecenia i wykonaj ćwiczenia – zeszyt 
ćwiczeń, str. 93, ćwicz.8 i 9.  



6. Rozwiąż wielkanocne zagadki. Wyrazy, będące rozwiązaniem 
wpisz w brudnopisie, a następnie - uporządkowane według 
kolejności alfabetycznej -  przepisz do zeszytu. 

Zagadki Wielkanocne: 

 

Co to jest …? 
1. Po podwórku zwykle chodzi, małe dziatki z sobą wodzi. Czasem 
nóżką coś wygrzebie i dla dzieci i dla siebie. 
2. Jak się nazywa skorupka od jajek, co na Wielkanoc świetnie się 
nadaje? 
3. Ma cztery nogi, stoi jak wryty. Na święta białą serwetą 
przykryty? 
4. Kura je zniosła, mama przyniosła, ugotowała i dzieciom dała? 
5. Długie uszy, mały ogon, bardzo jest nieśmiały i z ogonkiem jak 
pomponik przez zielone pola goni? 
6. Twardą skorupką z wierzchu okryte, za to śniadanie jest 
znakomite? 
7. Słabo fruwa, choć to ptak. A jak śpiewa ko- ko- dak? 
8. Przeważnie jestem biały i na stole leżę. Kładą na mnie sztućce, 
stawiają talerze? 
9. Białe, złote, malowane i kraszone i pisane. Na Wielkanoc 
darowane? 
10. Jak się nazywa pan w kurniku, co ciągle woła ku-ku ryku? 
11. Upleciony ze słomy, z wikliny, chętnie nosi owoce, jarzyny. 
Podwieczorek też weźmie czasem i grzyby przyniesie z lasu? 



12. Żółciutkie kuleczki za kurą się toczą. Kryją się pod skrzydła, gdy 
wroga zobaczą? 
 
 

EDUKACJA MATEMATYCZNA 
 

1. Wykonaj obliczenia – zeszyt ćwiczeń, str.29. 
Pamiętaj, aby dzielną rozłożyć na takie dwie liczby, aby każda z 
nich dzieliła się przez daną liczbę. 
Rozwiązywanie zadań tekstowych poprzedź ich analizą: 
- co jest dane…? 
- o co pytamy …? 
 
MOI DRODZY,  
jeżeli będziecie wykonywać dekoracje świąteczne, być może 
wspólnie z rodzicami lub dziadkami, np. pisanki, stroiki, itp., 
proszę przesłać ich skan lub zdjęcie, a otrzymacie za nie 
oceny. 

 

 

 

Pozdrawiam! Miłej pracy! 
                                      Anna Blecharczyk 

 

 


