
Czwartek – 9 kwietnia

Drodzy Trzecioklasiści!

Przed Wami zasłużona przerwa świąteczna. Oto kilka pomysłów, jak

miło spędzić czas, równocześnie zdobywając nowe wiadomości i doskonaląc

swoje umiejętności.

Wielkanoc na świecie

Czy wiesz, jak Wielkanoc spędzają Twoi koledzy z innych krajów?

Kliknij  link:  https://www.dzieckiembadz.pl/2020/04/wielkanoc-na-

swiecie-materiay-dla-dzieci.html 

Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji na ten temat. Dowiesz się,

dlaczego w Grecji maluje się jajka wyłącznie na czerwony kolor oraz gdzie

przygotowuje się omlet z 15 tysięcy jajek!

 

https://www.dzieckiembadz.pl/2020/04/wielkanoc-na-swiecie-materiay-dla-dzieci.html
https://www.dzieckiembadz.pl/2020/04/wielkanoc-na-swiecie-materiay-dla-dzieci.html


Wielkanocne opowieści 

Jeśli  lubisz  opowiadać niezwykłe  historie,  skorzystaj  z  następnej

propozycji. Samodzielnie przygotuj grę i zaproś do niej całą rodzinę. 

Przygotuj: 

• nakrętki, kamyki lub jajka ze styropianu

• woreczek

• wydrukowane lub przygotowane samodzielnie obrazki  

Naklej  obrazki  na  nakrętki,  kamyki  lub  jajka.  Wszystko  wrzuć  do

woreczka. 

Wyznaczona osoba losuje obrazki (minimum 5) i tworzy na ich podstawie

niezwykłą opowieść.

Szczegóły znajdziesz tutaj:

 https://www.dzieckiembadz.pl/2020/04/wielakanocne-opowiadania-

naklejki-do.html 

Źródło: https://www.dzieckiembadz.pl/ 
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Piątek – 10 kwietnia 

Drodzy Trzecioklasiści!

Zaproście  wiosnę  do  swojego  domu.  W  oczekiwaniu  na  Święta

możecie ustroić stół wesołymi dekoracjami. Proponujemy Wam wykonanie

króliczków z serwetek i kurek z opakowań po jajkach. A zatem, do dzieła!

Obejrzyjcie  instruktażowe  filmiki,  poszukajcie  w  domu  odpowiednich

materiałów i zabierzcie się do pracy. Koniecznie prześlijcie nam zdjęcia

swoich  dekoracji.  Po  wykonaniu  ozdób  świątecznych  przeczytajcie

ciekawostki o różnych mazurkach. 

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

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

Źródło: https://www.youtube.com/ 
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Ten sam wyraz, a różne znaczenie

Czy wiecie, że mazurek, to nie tylko wielkanocne ciasto?

Mazurek –  rodzaj  wielkanocnego  wypieku,
zwykle  z  kruchego  ciasta  przekładanego
bakaliami i lukrowanego. Mazurki wielkanocne
są różnej wielkości. Mają zdobienia związane
z  tematyką  Świąt  Wielkanocnych  np.  palmy,
jajka, kurczaczki, zajączki itp.
Tak wygląda mazurek wielkanocny.

Przepisy na mazurki znajdziesz pod podanym adresem:
https://gazetakrakowska.pl/wielkanoc-2020-mazurek-przepis-mazurek-
tradycyjny-mazurek-prawdziwy-jak-zrobic-mazurka-
wielkanocnego/ar/c6-13973141

Mazurek to także ptak!

Mazurek to wróbel polny zamieszkujący Europę
i  Azję.  Jest  trochę  mniejszy  od  wróbla
zwyczajnego.  Najłatwiej  go  rozpoznać  po
czarnej  plamce  na  białym policzku  (wróbel  ma
policzek  szary).  Poza  tym  mazurek  ma
kasztanowobrązowy  wierzch  głowy,  a  na
skrzydłach dwie białe pręgi.  Wokół szyi ptaszka znajduje się biała obroża,
a na podgardlu- mały czarny śliniaczek. Dziób mazurka jest czarny, a nogi
jasnobrązowe.

Mazurka możesz zobaczyć i usłyszeć pod tym adresem:
https://www.youtube.com/watch?v=t0vae8IVCUs
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Mazurek – to również utwór muzyczny!

Mazurek -  skoczny i  żywy utwór muzyczny,  oparty  na muzyce ludowej
pochodzącej z Mazowsza. 

Posłuchaj mazurka skomponowanego przez Fryderyka Chopina w wykonaniu
Janusza Olejniczaka.

Fryderyk Chopin, Mazurek a-moll Op. 68 nr 2. 
https://www.youtube.com/watch?v=-dvbiz7iXe4

Źródło:https://pl.wikipedia
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