
Witajcie Kochani w środę.

Wielkimi krokami zbliżają się do nas Święta Wielkanocne.  Poznaliście
już wielkanocne  zwyczaje. Dziś skupimy się na Wielkanocnym koszyczku.

Najpierw  chciałybyśmy,  abyście  wysłuchali  pewnej  legendy…,  
legendy o białym baranku.

Teraz poprosimy Was, abyście odpowiedzieli na kilka pytań:

 Kto gościł w wielkanocnym koszyku? 

 O co pokłóciły się zwierzątka? 

 Spróbujcie przypomnieć sobie, jaki kolor miały pisanki w koszyku.



Zadanie 1

Na podstawie tekstu, połącz obrazki we właściwe pary.



Zadanie 2

Przyjrzyjcie  się  uważnie  pisankom  poniżej.  Skreślcie  te,
które nie pojawiły się w wierszyku. Której pisanki tu nie ma? 

Jeśli  nie wiesz,  poproś mamę lub tatę,  aby przeczytali  Ci  
ten fragment jeszcze raz. 

Zadanie 3

Pokoloruj  pierwszą  pisankę  na  niebiesko,  piątą  pisankę  
na  czerwono,  na  zielono  pokoloruj  drugą  pisankę,  a  siódmą
pokoloruj  na  żółto.  Trzecia  pisanka  pokolorowana  jest  
w kolorze pomarańczowym, a szósta brązowa.



Zadanie  4

Policz,  ile  jajek  jest  w  koszykach.  Porównaj  w  którym
koszyku jest więcej jaj. Wstaw odpowiedni znak <, >, =



Zadanie 5

Policz, ile jest różnych rodzajów pisanek



Zadanie 6

Połącz w pary koszyczki z właściwymi  jajeczkami

Zalecenia nauczyciela wspomagającego:

Zadanie 1

Połącz koszyczki z właściwymi zestawami jajek



Może macie ochotę wykonać ozdobę wielkanocną
- wesołego zajączka, albo kurkę?

Zaraz pokażemy jak je wykonać. Możecie sobie wybrać jedną z tych prac. 

Zajączek

Najpierw odrysujcie swoją dłoń na kartonie.

Teraz obrys wytnij nożyczkami. Pamiętajcie nożyczki są ostre!



Odetnijcie środkowy palec na wyciętym szablonie. Kciuk i palec
najmniejszy zegnijcie do środka tak jak na obrazku.

Nasz zajączek jest już prawie gotowy! 

Teraz wystarczy go ozdobić.  Dorysuj uszka, oczka, nosek  
i wąsy! Możesz przykleić go do patyczka od szaszłyków i ozdobić
nim  doniczkę  lub  koszyczek.  A  może  stworzysz  całą  rodzinkę
zajączków? Miłej zabawy!



Kurka

Stemplowanie dłonią pomalowaną żółtą farbą.
Domalowywanie pozostałych elementów – farbą, albo flamastrem.



Zalecenie nauczyciela wspomagającego

Zadanie 1

Rozetnij  obrazek  po  wskazanych  liniach.  Spróbuj  ułożyć
obrazek z elementów. Przyklej na kartce papieru.



Zalecenia nauczyciela wspomagającego 

Zadanie 2
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