
Klasa II u 

Zajęcia na dzień 8.04.2020 

Temat: Koszyk wielkanocny  

Funkcjonowanie osobiste i społeczne  

Wiktorku niedługo będą święta dlatego przygotowujemy się do nich cały czas. Mama 
zapewne robi zakupy, myje okna, sprząta. Za  2 lub 3 dni będzie piekła babki, ciasta, 
będzie kroiła warzywa na sałatki itd.  

Dziś na naszych zajęciach za pomocą prezentacji dowiemy się jakie potrawy 
powinny znaleźć się w koszyczku wielkanocnym  

Zadanie nr 1 

Obejrzyj z mamą prezentację oraz  wysłuchaj krótkich informacji o potrawach– 
prezentacja – załącznik nr 10 

Zadanie nr 2 

Wiktorze  na podstawie prezentacji z której zapoznałeś się z nią uzupełnij zadania 

Wytnij z karty – załącznika nr 11 potrawy i ich nazwy. Przeczytaj nazwę potrawy i 
odszukaj odpowiedni obrazek, przyklej go na kartce. Zobacz  brakuje jednego 
obrazka – musisz go narysować.  

Zadanie nr 3 

W karcie pracy masz narysowany kontur zająca. Musisz go pokolorować według 
kodu. Wszystkie elementy zawierające owal na kolor szary, elementy zawierające 
koła  na pomarańczowo, natomiast elementy zawierające literę D – na jasnoróżowo – 
załącznik nr 12 

 

Zajęcia rozwijające kreatywność 1 h  

Drogi Wikusiu święta to czas kiedy najbliżsi obdarowują się drobiazgami  

U nas na Wielkanoc słodkości i drobne prezenciki przynosi zając. Spróbuj wykonać 

takiego zajączka jak na zdjęciu  

Przygotuj: 

- rolkę po papierze, 

- kolorowy papier,  

- nożyczki i klej  

Wykonanie: 

Wytnij z pomocą mamy  szeroki pasek wybranego przez siebie koloru, taki szeroki, 
aby owinąć rolkę po papierze. Następnie uszy (2 szt.) i łapki (2 szt.) np. z innego 
koloru papieru. Z białej kartki wytnij  3 cienkie paski z, których zrobisz wąsy, dwa 
małe prostokąty z których zrobisz zęby i 2 kółka na których narysuj kredką oczka i 
poprzyklejaj według wzoru.  



 

 Posłuchaj piosenki PISANKI, KRASZANKI, SKARBY WIELKANOCNE. 

Zadanie domowe 

Pomóż najbliższym w przygotowaniu się do świat: w sprzątaniu, przygotowaniu 
potraw i pieczeniu.  

 

 

 

A z okazji  świąt życzymy Tobie Wiktorku  i Twoim najbliższym  

Spokojnych i pogodnych Świat Wielkanocnych 

Pełnych miłości i rodzinnego ciepła  

   Życzą: 

 Wychowawca Pani Magdalena i Pani Paulina   

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qKY9oeELKn4


 

Załącznik nr 11 

 



 

Załącznik nr 12 


