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1.Uzupełnij brakujące nazwy symboli wielkanocnych:
palma wielkanocna | zajączek | biała kiełbasa | kurczaczek

| koszyk | pisanki | babka

2. Otocz:
a. niebieskim kółkiem - zwierzęta
b. zielonym kółkiem - jedzenie
c. czerwonym kółkiem - rośliny

 



3. Wykreśl niepasujące słowo.
a. palma | bukszpan | bazie | zając
b. baranek | kot | zajączek | kurczaczek
c. mazurek | pomarańcza | żurek | kiełbasa
d. pisanki | święconka | kurczak | koszyk
e. Dzień Dziecka | Wielkanoc | Boże Narodzenie | Boże Ciało 

4. Połącz czasownik z rzeczownikiem.

malować
przygotowywać 
piec
gotować
dekorować
świętować
spotykać się
iść
 robić

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

a. Wielkanoc
b. babkę
c. mazurki/ciasto
d. żurek
e. jajka
f. święconkę
g. do kościoła
h. z rodziną
i. sałatkę jarzynową

5. Co oni będą robić w Wielkanoc? Spójrz na
fotografie na kolejnych stronach i ułóż zdania,
używając wyrażeń z zadania 4.
 







6. Jakie masz plany na Wielkanoc? Jeśli chcesz,
możesz wykorzystać wyrażenia z poprzednich
zadań, jak i te znajdujące się poniżej.

Na pewno będę...
Może będę...
Możliwe, że będę...
Z pewnością nie będę...
Nie będę...



8. Co znajdziemy w święconce?
Co symbolizują te przedmioty?

a. jaja
b. 
c. 
d. 
e. bukszpan
f. wędliny
g. chrzan
h. 

święconka: pokarmy poświęcone w Wielką
Sobotę w kościele

7. Wypisz trzy dni Triduum.
I. 
II.
III.

Obejrzyj filmik Pana Nauczanki o Wielkanocy
(https://youtu.be/IGP2L0R2qyA) 

i wykonaj poniższe ćwiczenia.



a. Gigantyczny omlet

b. Polowanie na jajka

c. Eksplozja wózka

d. Święto Paschy

e. Pieczenie hot cross buns

f. Jutrznia

9.Połącz kraj/kulturę z jego
tradycją wielkanocną.
I. Francja

II. Wielka Brytania

III. Rosja, Ukraina

(prawosławie)

IV. Żydzi

V. Florencja


