
ZADANIA DLA KLASY 1A,1B,1D                                            08.04.2020

 Witam Państwa, przesyłam zadania do wykonania z 
dzieckiem.Życzę dobrej zabawy.

     Witam uczniów i wspomagających ich w pracy rodziców.

     Dzisiejszą pracę rozpoczynamy od uzupełnienia kalendarza.
Proszę,aby dziecko z pomocą rodzica wskazało dzień tygodnia, porę 
roku oraz pogodę jaką mamy w dzisiejszym dniu.W tym celu proszę 
skorzystać z tej propozycji.(link należy skopiować do przeglądarki) 
https://autyzmopole.pl/?p=4455

    Proszę teraz popatrzeć na przygotowaną instrukcję nakrywania do 
stołu. Robiliśmy to na zajęciach wiele razy. Życzę powodzenia😊
 https://autyzmopole.pl/?p=3747

   

https://autyzmopole.pl/?p=3747
https://autyzmopole.pl/?p=4455


  Posłuchajcie piosenki o wielkanocnych obyczajach. Z piosenki możecie 
się też dowiedzieć o co cukrowy baranek pokłócił się z kurczątkiem.

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

Koszyczek z wikliny pełen jest pisanek,
A przy nich kurczaczek i z cukru baranek.
Przy baranku babka, sól, chleb i wędzonka,
Oto wielkanocna świąteczna święconka.

Ref. Pisanki, kraszanki, skarby wielkanocne,
Pięknie ozdobione, ale niezbyt mocne.
Pisanki, kraszanki, całe w ornamentach,
Uświetniły nasze wielkanocne święta.

Kłócił się z kurczakiem cukrowy baranek,
Która najpiękniejsza ze wszystkich pisanek?
Czy ta malowana, czy ta wyklejana,
Czy zdobiona woskiem i pofarbowana

Ref. Pisanki, kraszanki, skarby wielkanocne,
Pięknie ozdobione, ale niezbyt mocne.
Pisanki, kraszanki, całe w ornamentach,
Uświetniły nasze wielkanocne święta.

3) Baranek kurczaczkiem długo się spierali,
aż goście świąteczni do drzwi zapukali 
Wielkanocni goście czasu nie tracili 
potłukli pisanki jajkiem się dzielili.

Ref. Pisanki, kraszanki, skarby wielkanocne,
Pięknie ozdobione, ale niezbyt mocne.
Pisanki, kraszanki, całe w ornamentach,
Uświetniły nasze wielkanocne święta.



  Zbliża się Wielkanoc, czas przygotowań. W każdym domu przystraja się
koszyczek wiklinowy białą serwetką oraz określonymi 
produktami.Pomóżcie mamie w Wielką Sobotę naszykować taki 
koszyczek.Powodzenia









  
 Witamy wszystkich serdecznie i zapraszamy do wykonania pisanki. 
Mamy nadzieje,że sprawi to Wam dużo radości w tym przedświątecznym
czasie.

Do wykonania pisanki potrzebne są:



 2 szablony pisanek
 różne kolory bibuły(paski pociętego kolorowego papieru,paski

z kolorowych gazet,opakowań)
 klej
 nożyczki



1. Proszę pociąć bibułę/ kolorowy papier na paski i przykleić na 
szablonie/ konturze pisanki.





2. Proszę wyciąć z jednego szablonu środek(tak, jak na załączonym 
zdjęciu).



3. Na  ramkę, która powstała po wycięciu, nanieść klej.



4. Ramkę przykleić na pisankę. Gotowe!!!



   Zapraszam Was na zajęcia edukacji ruchowej. Dzisiaj będziemy 
wykonywać ćwiczenia gimnastyczne z wykorzystaniem skakanki. 
Zobaczcie filmik i ćwiczcie razem ze mną!
Powodzenia! 
https://youtu.be/uSMld60PBBA

                                                      Opracowała Marzena Marcjasz

https://youtu.be/uSMld60PBBA

