
Funkcjonowanie osobiste i społeczne. 

Poniższe zadania wykonaj w terminie:  

 08 kwietnia 2020  
 
Zadanie 1 
Obejrzyj film na kanale youtube Tradycje wielkanocne, link poniżej 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1z5tf_M0M20 

 
Zadanie 2 
Przeczytaj wiersz samodzielnie lub poproś o to mamę, tatę, rodzeństwo  
 
Dziesięć jajek się spotkało 
I w pisanki pozmieniało. 
Pierwsza ma zielone paseczki, 
Drugie żółte gwiazdeczki. 
Trzecie jest całe niebieskie 
A czwarte w korony królewskie. 
Piąte zmienić się nie chciało- 
Zwykłym jajem pozostało. 
Szóste w kwiatki, siódme w łatki. 
Ósme w literki, dziewiąte w cyferki. 
A dziesiąte w deszczu kropelki. 
 
Narysuj dziesięć jajek i pomaluj zgodnie z instrukcją zawartą w wierszu 

  
Zachowaj pracę. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1z5tf_M0M20


Zadanie 3 

Sprawdź swoją wiedzę. Wielkanocny teścik 

1. Kolorowe jajko to: 

a) Pisanki 

b) Pisaki 

c) Pisklęta 

2. Rogate zwierzę z wielkanocnego koszyka to: 

a) Koziołek 

b) Baranek 

c) Jelonek 

3. W palmową  niedzielę święcimy 

a) Pisanki 

b) Baranki 

c) Palmy 

4. Wiosenne święta to: 

a) Boże Narodzenie 

b) Wielkanoc 

c) Dzień Babci 

5. Lany poniedziałek to : 

a) Śmigus-dyngus 

b) Śmigło –dyngo 

c) Śmigus-dynia 

6. Ostra przyprawa z wielkanocnego koszyka to: 

a) Papryka 

b) Musztarda 

c) Chrzan 

7. Wielkanoc jest: 

a) Przed Niedzielą Palmową 

b) Po Niedzieli Palmowej 

c) Między Niedzielą Palmową a Wielką Sobotą 

 

 

 

 

 

 



Zadanie 4 

Zabawa Wielkanocny Quiz  

Do zabawy potrzebne są co najmniej dwie osoby. Jedna z nich zadaje pytanie, 

druga odpowiada. Przykładowa instrukcja dla pytającego. 

Mam 15 pytań . Wybierz liczbę od 1 do 15. Odczytam Ci pytanie. Za każdą 

poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt, a za niepoprawną 0.Wszystkie 

punkty  zapisz na kartce. Możesz uzgodnić z mamą  rodzaj nagrody, o którą 

będziesz grać.  

1. Wymień 5 pokarmów, które powinny znaleźć się w wielkanocnym 

koszyku. 

2. W jakim dniu tygodnia jest lany poniedziałek? 

3. Jaki dzień tygodnia jest przed Niedzielą Palmową? 

4. W gospodarstwie było 12 kur . Jednego dnia każda z nich zniosła po 

jednym jajku . Ile jajek razem zniosły kury? 

5. We wtorek kury zniosły 7 jajek, a w środę o 5 jajek mniej. Ile jajek 

zniosły kury w środę?  

6. Wymień 3 rośliny użyte do zrobienia palmy. 

7. Co to jest rzeżucha? 

8. Czy babkę można jeść? 

9. Co to jest mazurek? 

10.Czym przykrywamy koszyk ze święconką? 

11. Z czego zrobiony jest baranek ? 

12. Kiedy obchodzimy śmigus-dyngus? 

13. Jakie zwierzątko według tradycji przynosi dzieciom prezenty? 

14. Jak nazywa się jajko pomalowane we wzorki? 

15. Jakie potrawy jemy na wielkanocne śniadanie? 


