
2 lekcja – edukacja polonistyczna  klasa III a 

Blok tematyczny : WIELKANOC 

Temat dnia : Nadchodzi Wielkanoc 

Dzisiejszy dzień wprowadzi Was w atmosferę Świąt Wielkanocnych.  

1. Przeczytaj głośno opowiadanie pt. „Wielkanocna niespodzianka: - s.82- 83 podręcznik 

( jeśli jest w domu rodzic , niech posłucha Twojego czytania) 

2. Następnie odpowiedz tylko na pierwsze pytanie w zadaniu 1 s. 90 – Zeszyt ćwiczeń 

3. Przypomnij sobie, co zawsze wkładacie do koszyczka wielkanocnego. Jeśli nie możesz sobie 

przypomnieć poproś o pomoc kogoś dorosłego. 

4. Teraz już możesz wykonać zadanie w zeszycie  

                                                             Zapisz datę : 7.04.2020 r 

 

oraz  początek zdania, które musisz samodzielnie dokończyć 

 

Do koszyczka wielkanocnego wkładamy :  …………………………………………………..    

                    ( prześlij wykonane zadanie na mojego maila) 

5. Wiedząc już co powinno znaleźć się w koszyczku obejrzyj krótkie filmiki, które  objaśnią Ci 

symbolikę niektórych  pokarmów                         

https://www.youtube.com/watch?v=84MQP7KNC2g 

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

6. Święta Wielkanocne to czas składania sobie życzeń w gronie najbliższych i nie tylko. 

Waszym zadaniem będzie zredagowanie krótkich życzeń do wybranej osoby ( osób). 

 

Poniżej prezentuję przykładowe życzenia. Przeczytaj je, ale postaraj się aby Twoje życzenia 

były napisane samodzielnie – od serca. 

( Pamiętaj, aby w nagłówku podać do kogo kierujesz życzenia a pod nimi – podpisz się 

imieniem ) Życzenia napisz w zeszycie i prześlij na mój adres mailowy . Możesz dodatkowo 

ozdobić je elementami świątecznymi. 

 

Kochana …………………… 

Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych oraz dużo radości 

                                                                     życzy ………………… 

 

Kochani ………………………. 

Na te Święta Wielkiej Nocy przyjmijcie życzenia wszystkiego dobrego, pogody ducha i spokoju.                                                                                                                                                                                                                        

Pozdrawiam! ……………….. 

 

Droga …………………………….. 

                                                  Smacznego jajka i mokrego Dyngusa  

                                                                                       życzy …………………. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=84MQP7KNC2g
https://www.youtube.com/watch?v=-vS8QYsdefQ


Pełnych spokoju i nadziei Świąt Wielkanocnych 

oraz dobrego wypoczynku  i wiosennego nastroju 

                                                                    życzy ………………………… 

 

 
             Z okazji Świąt Wielkiej Nocy zdrowia, 

wszelkiej pomyślności oraz  sukcesów 

                                                            życzy …………………….. 

                    ( prześlij wykonane zadanie na mojego maila) 

 

7. Następnie wykonaj zad. 4 s. 91 oraz 5, 6, 7 s. 92 -  Zeszyt ćwiczeń 
8.  Dla chętnych – zadanie 8 i 9 s. 93 – Zeszyt ćwiczeń 

 


