
Zadania dla uczniów klas 0 – wtorek 30.03.2021r 

Temat: Wielkanocne symbole.  

1. Wprowadzenie do tematu zajęć. 

 

Odczytaj sylaby w okienkach. Poukładaj je we właściwej kolejności i odczytaj hasło. 

 

 

 

 

 

 Hasło: WIELKANOC 

2. Oglądanie krótkiego filmu wprowadzającego w tematykę ŚWIĄT WIELKANOCNYCH. 

Kubuś - Wielkanoc - bajka dla dzieci - YouTube 

 

3. Wyjaśnienie znaczenia symboli wielkanocnych. 

- Co robi się w czasie gdy zbliża się Wielkanoc?… (pisanki, kraszanki, inne ozdoby) 

- Jakie ozdoby? (kurczaki, kartki świąteczne, palmy Wielkanocne) 

Wszystkie symbole wielkanocne mają związek z nadzieją i symbolizują nowe życie: 

jajka, gałązki drzew, malutkie kurczaki, dominujący zielony kolor, baranek itp. 

 

   AKA WIEL NOC 

https://www.youtube.com/watch?v=nDlJVu4rXrU






















 

 

 



4. „Kroimy wyrazy” – Zabawa dydaktyczna – dzieci sylabizują (klaszcząc) nazwy 

podanych wyrazów. Podają liczbę sylab w wyrazie. 

 

WYRAZY związane z świętami wielkanocnymi: Wielkanoc, święta, jajko, pisanki, 

palma, życzenia, kurczątko, zajączek, baranek. 

 

5. Rozwiązywanie zagadek. 

-  Myszek nie łowią, ptaszków nie 
   jedzą, te kotki szare, co na drzewach 

       siedzą (bazie); 
         -  Kura je zniosła dzieciom 
            przyniosła, mama ugotowała i dzieciom dała 

  (jajko); 
         - Ten prawdziwy na śniadanie 

  wychodzi na łąkę, ten cukrowy raz do roku 
  ozdabia święconkę (baranek); 
- Tańczy się go żwawo, parami lub 
   w kole, inny- słodki leży na świątecznym 
  stole (mazurek); 

 
6. Improwizacja ruchowa do utworu „Taniec kurcząt w skorupkach”.  

 
           M. Musorgski - "Taniec kurcząt w skorupkach" (z "Obrazków z wystawy") | HD - YouTube 
 

7. Rozwiązywanie zdań – praca z kartami pracy. 
 
Karty pracy część 4 – strony 5, 8, 9. 
 
Ćwiczenia grafomotoryczne - „Rysowanki” – strona 27, 28, 29. 
 

8. Wysłuchanie piosenki pt. „ Znaki Wielkanocy”. 
 
ZoZi - Znaki Wielkanocy (piosenka wiosenna) - YouTube 
 

 

Tekst 
Te mazurki ozdobione migdałami 
Te koszyki wypełnione pisankami 
Te baranki ulepione z marcepanu 
Bazie kotki od staruszki ze straganu 

To są znaki tradycyjnej Wielkanocy 
Kiedy życie się odradza do swej mocy 
To znaki rozbudzonej świeżo wiosny 
Świat się staje znów zielony i radosny 
Świat radosny 
Radosny 
Świat radosny 

Te palemki od bibuły kolorowe 
Baby z lukrem wyrośnięte bo drożdżowe 

https://www.youtube.com/watch?v=e2ziz9Z6G84
https://www.youtube.com/watch?v=OCmZrAz3t-U


No a potem jeszcze lany poniedziałek 
Śmigus dyngus pełen mokrych niespodzianek 

To są znaki tradycyjnej Wielkanocy 
Kiedy życie się odradza do swej mocy 
To znaki rozbudzonej świeżo wiosny 
Świat się staje znów zielony i radosny 
Świat radosny 
Radosny 
Świat radosny 

To są znaki tradycyjnej Wielkanocy 
Kiedy życie się odradza do swej mocy 
To znaki rozbudzonej świeżo wiosny 
Świat się staje znów zielony i radosny 
Świat radosny 
Radosny 
Świat radosny 
 
 

9. Wykonanie pracy plastycznej „Owieczka na łące” – wyklejanie ciała owieczki kawałkami 
waty, rysowanie chmurek, trawy, kwiatów. 
 

 


