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Temat dnia: Wielkanocne zwyczaje
Cele ogólne:

- poznawanie zwyczajów i tradycji związanych z Wielkanocą;
- wdrażanie do wygłaszania z pamięci wierszy z naturalną intonacją;
- doskonalenie umiejętności układania zdań z rozsypanki wyrazowej;
- wdrażanie do przeprowadzania samokontroli napisanego z pamięci tekstu;
- wzbogacenie czynnego słownictwa uczniów o pojęcia związane z tematyką świąteczną;
- doskonalenie umiejętności uzupełniania tekstu wyrazami użytymi w odpowiedniej

formie;
- wyrabianie sprawności obliczania sposobem pisemnym czterech działań;
- kształtowanie umiejętności prowadzenia obserwacji;
- wykonanie baranka – wielkanocnej ozdoby klasy.

Cel wychowawczy:
- poznawanie zwyczajów i tradycji ojczystych w celu szanowania ich i w przyszłości

przenoszenia z pokolenia na pokolenie;
- kulturalne zachowanie się podczas śmigusa.

Środki dydaktyczne:
- podręczniki z serii „Smyk”, hodowla rzeżuchy i zboża, pisanki i inne ozdoby

wielkanocne;
- masa solna do wykonania baranka i makaron na rogi;
- karta pracy do ćwiczeń matematycznych;
- karta pracy z tekstem do uzupełnienia.

Przebieg zajęć
1. Rozmowa z uczniami na temat zwyczajów wielkanocnych oraz przygotowań do świąt.

a) praca w grupach – uzupełnianie karty z kalendarza Wielkiego Tygodnia
b) wymienianie i omawianie symboli wielkanocnych
c) czytanie informacji o tych symbolach

2. Ustny opis ozdób wielkanocnych, obserwacja hodowli zasianego wcześniej zboża i
rzeżuchy, porównanie szybkości kiełkowania. Przypomnienie warunków uprawy roślin.

3. Recytacja wierszy: „Pisanki”, „Owies”, „Śmigus-dyngus”(przypomnienie zasad pięknej
recytacji).

4. Rozmowa na temat wierszy. Zwrócenie uwagi na zachowanie się podczas śmigusu.
5. Układanie zdań z rozsypanek wyrazowych.
6. Pisanie ułożonych zdań z pamięci. Samokontrola.

Dzieci chętnie malują i ozdabiają pisanki.
Mamy i babcie pieką mazurki i baby wielkanocne.

7. Dobieranie z wierszy rzeczowników do podanych przymiotników (ćw.1 s. 84)
8. Wypisywanie z wierszy wyrazów z u i podział ich na rzeczowniki, czasowniki,

przymiotniki.
9. Uzupełnianie tekstu z lukami.

             Ze świętami wielkanocnymi związane są różne zwyczaje.
Wypiekamy wspaniałe ...................... i ........................... . Malujemy ......................... .
Ozdabiamy stół ....................... i ................................ .
 Poniedziałek wielkanocny to tradycyjny .................................................... .
W niektórych regionach Polski chłopcy chodzą od domu do domu z ........................... ,
a dziewczynki z ........................................... .
Powinniśmy zachowywać ...................................... związane ze świętami wielkanocnymi.

10. Mnożenie i dzielenie w zakresie 1000 – obliczenia sposobem pisemnym – karta pracy.



11. Wykonanie ozdób wielkanocnych:
a. malowanie pisanek,
b.  lepienie z masy solnej baranka,
c. palemka -  technika dowolna,
d. wazon z baziami z kolorowego papieru itp.

12. Podsumowanie zajęć

Karta pracy

1. Oblicz. Odszukaj wynik w tabeli i pokoloruj rysunek we wskazany sposób.

2. Piekarnia zakupiła 6 pojemników po 114 jaj, a cukiernia 3 razy mniej.
    Ile jaj kupiła piekarnia?
    ..............................................................................................
   Odp. ......................................................................................

    Ile jaj kupiła cukiernia?
    ..............................................................................................
   Odp. ......................................................................................

   Ile jaj zakupiły piekarnia i cukiernia razem?
   ...............................................................................................
   Odp. ......................................................................................

   Zapisz rozwiązanie w jednym działaniu.
    ..............................................................................................
    ..............................................................................................
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3. Oblicz i uszereguj wyniki rosnąco. Odczytaj hasło.
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4. Przeczytaj uważnie tekst i wykonaj do niego ilustrację.

W piątek czworo przyjaciół postanowiło wykonać wielkanocne pisanki.
Pisanka Edyty jest różowa w kolorowe kwiatki, zaś Kamila  jest tej samej
wielkości, ale na żółtym tle chłopiec narysował samolot. Największa jest pisanka
Zosi, która znajduje się po prawej stronie i ma różnokolorowe paski. Natomiast
Hani jest najmniejsza i cała w kółeczka.

- Napisz pod każdą pisanką imię jej właściciela.
- Pokoloruj pisanki.


