
 Temat: Skąd się wzięły pisanki? 

Poproś o pomoc w czytaniu. 

( Adam przeczytaj samodzielnie , Kacper przeczytaj samodzielnie ) 

Zadania do wykonania   7 i 8 kwietnia.  

●  W tym tygodniu tematem zajęć będzie TRADYCJA 

WIELKANOCNA. 

● W szkole mieliśmy w planach wystawiać dla uczniów najmłodszych 

naszej szkoły przedstawienie  „Skąd się wzięły pisanki? 

● Na początek wysłuchajcie nagrania. Nagranie jest w 4 plikach. 

Nagranie przygotowałam dla Was  w domowych warunkach. Pliki 

dołączone oddzielnie na stronie szkoły ( obok tej karty). Teraz 

zamknij kartę i posłuchaj nagrania. 

 ●  Słuchamy uważnie! 

● Teraz ważne zadanie. Wykonaj kurczaczka według mojej instrukcji. 

● Przygotuj: 

- rolka od papieru toaletowego 

-żółty, czerwony i biały papier ( można pomalować kredkami, farbami 

białe kartki ) 

-klej, nożyczki, pisak lub kredka czarna 

 



●Przystępujemy do działania. Kilka elementów musicie sami 

namalować. Nogi kurczaka są zrobione z pasków czerwonego papieru 

około 10 cm złożonego w harmonijkę. 

 

 

● Oto efekt pracy! 

 

 

●Teraz wysłuchaj jeszcze raz nagrania i użyj  naszego kurczaczka 

jako kukiełkę w odpowiednich momentach przedstawienia. 

● W pierwszym nagraniu  występuje: zajączek i kurczaczek.     



W drugim nagraniu występuje: struś, kurczaczek, indyk.   

 

W trzecim nagraniu występuje: babcia, kurczaczek.             

W czwartym nagraniu występuje: babcia i kurczaczek.         

 

Podsumowanie 

● Jeśli dobrze słuchaliście nagrania to wiecie , że w Wielką Sobotę 

zanosi się do kościoła koszyk z pisankami, cukrowym barankiem, i 

różnymi pysznościami. Na drugi dzień, w Niedzielę 

Zmartwychwstania, czyli w Wielkanoc, ludzie dzielą się jajkiem i 

składają sobie życzenia. Wielkanoc to bardzo ważne święto! 

W Wielkanoc Pan Jezus Zmartwychwstał, czyli pokonał śmierć. 

Narodził się na nowo! Jajko, które oznacza życie , jest symbolem tych 

świąt.   

( Niestety w tym roku nie możemy iść do kościoła z koszykiem) 

● Przedstawienie kończy się piosenką ‘Wielkanocne idą święta” 

Kliknij w link       https://www.youtube.com/watch?v=B3AVIa8MJbQ 

Wszystkim Wam życzę przede wszystkim ZDROWIA! 

 

Swoje wszystkie prace przesyłajcie na zadaniazdalne.klasa8@wp.pl 

                                                                       Pozdrawiam 

                                                                       Ewa Górczyńska 
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