
Witajcie Kochani.

Dziś porozmawiamy sobie o stole wielkanocnym. 
Czy wiecie jakie potrawy powinny pojawić się na wielkanocnym stole?

Przyjrzyjcie  się  ilustracji.  Spróbujcie  pełnym  zdaniami
opowiedzieć co widzicie na ilustracji. 

 Czy potraficie podać nazwy ciast, które są na stole?
 Czy wiecie jak zupa znajduje się w talerzu?
 Dlaczego jajka są pokrojone w cząstki?  Z jaką wielkanocną 

tradycją jest to związane?
 Jak nazywają się jajka umieszczone w koszyczku?

Ciekawi nas czy znaliście odpowiedzi na wszystkie pytania.
Posłuchajcie  teraz  uważnie  wierszyka  i  sprawdźcie,  
czy udzieliliście właściwych odpowiedzi.



 Zastanów się co jeszcze powinno znaleźć się na stole 
wielkanocnym, o czym nie było mowy w wierszyku.

Zadanie 1

Spójrz na obrazki. Co widzisz? 
Podziel te wyrazy na sylaby i na głoski. Narysuj pod każdym

zdjęciem odpowiednią liczbę kresek, odpowiadającą liczbie głosek.



Karta pracy 1

Przeczytajcie uważnie wyrazy i połączcie z właściwymi obrazkami



                                              Zadanie 2

Przyjrzyjcie się uważnie ilustracjom. 
Zastanówcie się, co było najpierw, a co było potem? 
Ponumerujcie obrazki zgodnie z kolejnością zdarzeń.



Czas na wielkanocne zadnia matematyczne! 

Zadanie 3

Przeczytaj poniższą treść zadania. 
Skreśl właściwą ilość elementów. Policz i podaj odpowiedź.

Kasia  ozdabiała  świąteczny  mazurek.  Przygotowała
10 migdałów. Po chwili przyszedł Maciek i zjadł 2 migdały.
Ile migdałów zostało Kasi do ozdobienia mazurka?

  Zapisz właściwą liczbę 



Zadanie 4

Przeczytaj poniższą treść zadania. Skreśl właściwą ilość
elementów. Policz i podaj odpowiedź.

Na stole leżało osiem jajek. Mama zjadła jedno, 
a tata dwa. Ile jajek zostało na stole?

 Zapisz właściwą liczbę 

Pięknie liczyliście! Brawo!

Należy Wam się nagroda…Kliknijcie w poniższy link jeśli.. 

 lubicie kolorować: https://www.kolorowankionline.net/zajaczek-z-jajkami     ?
 lubicie układać puzzle: 

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/wielkanoc/220248-zaj%C4%85c-z-pisank

%C4%85        ?

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/wielkanoc/220248-zaj%C4%85c-z-pisank%C4%85
https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/wielkanoc/220248-zaj%C4%85c-z-pisank%C4%85
https://www.kolorowankionline.net/zajaczek-z-jajkami


Zalecenia nauczyciela wspomagającego

Zadanie 1

W każdej ramce skreśl obrazek, który nie pasuje do pozostałych.
Nazwij i wskaż to, co widzisz na obrazkach.



Zadanie 2

Dokończ kolorować rysunek. 
Wskaż gdzie jest baranek, zajączek i  kurczaczek.



Posłuchajcie piosenki  umieszczonej pod poniższym linkiem:

https://www.youtube.com/watch?v=SE8-
tteo9wg&list=PL7Lg168IaC6QDAzGhO8ZPRo7nM_jIqHU2&index=2
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