
Drogi Uczniu, w związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkiej Nocy proponuję naukę
przez zabawę i zdobywanie wiedzy z lekkim przymrużeniem oka. Materiał wymaga od
ciebie samodzielnej pracy. Zapoznaj się z nim. Pracuj w swoim tempie, spokojnie i
dokładnie. Zadania wykonuj w zeszycie, przepisując wcześniej temat lekcji.

Lekcja

Temat: O czym gdaczą kury, czyli z lekkim przymrużeniem oka o Wielkanocy.

Cele lekcji:

poznasz różne ciekawostki o kurze i jajku
stworzysz notatkę
poćwiczysz odmianę przez przypadki
wytłumaczysz znaczenie frazeologizmów
kilka razy się uśmiechniesz

Na początek zaczniemy od przeanalizowania odwiecznego konfliktu. Co było pierwsze: jajko
czy kura?

Napisz w zeszycie, jakie jest twoje zdanie w tej sprawie. Podaj kilka konkretnych argumentów
uzasadniających twoje zdanie.

Pamiętaj o słownictwie typu:

Uważam,że....

Moim zdaniem...

Sądzę, że...

Jestem przekonany/przekonana, iż...

O czym gdaczą kury? Ciekawostki z jajem.
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Odwieczny konflikt na ten temat trwa również na internetowych forach. To pytanie
jest z rodzaju pytań retorycznych, czyli takich, na które nie da się jednoznacznie
odpowiedzieć albo nie wymaga ono odpowiedzi.

A OT O SPRAWCZYNI CAŁEGO ZAMIESZANIA
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infografika - Angora
Przyjrzyj się dokładnie obrazkowi i przeczytaj informacje. Przyznaj się, czy zaskoczyły
cię te wiadomości?

Poszukaj w różnych źródłach frazeologizmów związanych z kurą. Wypisz przynajmniej cztery,
wyjaśnij ich znaczenie, a potem wymyśl zdanie z każdym frazeologizmem.

CIEKAWOST KA
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Harry Styles w kampanii reklamowej marki Gucci
Tak, to nie żart, kura wkroczyła na salony i do świata mody. Jeśli ktoś myślał, że to
pospolite zwierzę, które tylko grzebie w ziemi w poszukiwaniu robaków, z pewnością
się zdziwi.

Interesuję cię kariera kury w świecie mody? Przeczytaj artykuł.

kura modowa

A tu inna znana kura? Kojarzysz?

Chickaletta

Coś dla prawdziwych koneserów.

rasy kur

Proszę cię teraz, abyś odmienił przez przypadki w liczbie pojedynczej i mnogiej rzeczownik
KURA.

A T ERAZ DO RZECZY, CZYLI DO JAJA
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Czas na notatkę. Narysuj w zeszycie duże jajko - może być na całą kartkę. Korzystając z
różnych źródeł wiedzy, wyjaśnij znaczenie następujących pojęć: kukułcze jajo, jajko Kolumba,
ab ovo, kopa jaj, obchodzić się jak z jajkiem, znieść jajko. Objaśnienia wpisz w środek jajka,
możesz dodać obrazki i kolory. Dodatkowo odmień jajko przez przypadki w liczbie pojedynczej
i mnogiej.

CIEKAWOST KA - JAJECZNE REKORDY

foto Angora
Co zrobić, jeśli ugotowane jajka na twardo pomieszają się z surowymi? Pokręć
jajkiem na blacie! Jeśli będzie się gładko kręcić, to znaczy, że jest ugotowane. Ciecz w
surowym jajku sprawia, że przy kręceniu jajko buja się na boki.
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Zainteresował cię temat jajek? Zachęcam do przeczytania artykułu.

ciekawostki i fakty o jajku

Znasz te jajka? Myślisz, że można je zjeść?

Na fotografii przedstawiono słynne jaja Faberge.

Stwórz notatkę graficzną na ten temat. Wypisz najważniejsze informacje. A może narysujesz
takie jajko własnego projektu albo stworzysz z różnych dostępnych ci materiałów?

Obejrzyj filmik o ozdabianiu jajek. Znałeś taki sposób?

https://tesco.pl/hello/artykul/ciekawostki-i-fakty-25-interesujacych-rzeczy-o-jajkach/27751/
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DIY Traditional polish Easter Egg | ENG SUB | step by ste…
Watch later Share

DIY Traditional polish Easter Egg | ENG SUB | step by
step | Malowanie pisanki woskiem pszczelim |

YouTube

Jeśli podobał Ci się film kliknij SUBSKRYBUJ. dziękuję Podzielcie się swoimi dziełami oznaczając mnie
na instagramie @kreatywnanuda lub na facebooku. You can...

PRZEZ ŻOŁĄDEK DO SERCA

foto z slideplayer.pl

https://www.youtube.com/watch?v=0ibCv6nBhDg
https://www.youtube.com/channel/UCAiYglOv9siWTcbRnJQA2tA
https://res.cloudinary.com/dq82ikfq4/image/upload/w_900,c_limit/v1586189551/akqcaqe15zslylwmwtr1.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=0ibCv6nBhDg


Jajko jest składnikiem wielu przepysznych potraw. Nie wyobrażamy sobie, żeby zabrakło go w
naszej kuchni.

Mam propozycję. Wypisz pięć twoich ulubionych potraw z jajkiem w roli głównej. Stwórz taką
niezwykłą listę przebojów kulinarnych.

Następnie napisz przepis kulinarny na jakąkolwiek potrawę z jajkiem w roli głównej.

Wskazówki masz podane wyżej. Nie musi być to wyszukany i skomplikowany przepis.
najważniejsze, żeby był samodzielnie napisany. Przecież kanapki z pastą jajeczną są
przepyszne? Prawda?

Chyba, że ktoś ma alergię, to wtedy jest kłopot.

Proponuję ci kilka sprytnych rozwiązań.

Czym zastąpić jajko?

NA KONIEC WYZWANIE (dla chętnych)

Zbliża się Wielkanoc. Wielu z nas chciałoby przesłać najbliższym, przyjaciołom i znajomym
świąteczne życzenia. Tradycja forma wysłania życzenie nie wchodzi w grę, zatem jak wykonać
kartkę z wykorzystaniem cyfrowych narzędzi i wysłać ją najbliższym?

Najprostszym, bezpłatnym narzędziem jest pizap.

Wejście do generatora pizap

Jak zatem wykonać kartkę? Należy wcześniej przygotować sobie plik z tłem, na podstawie
którego zrobimy kartkę. Znajdziecie go na stronie www.pixabay.com. 

Następnie dodajemy tło do programu, który polecamy, aby uruchomić w przeglądarce
chrome, wtedy strona przetłumaczy nam się na język polski.

Szczegółowe instrukcje znajdziecie w specjalnie nagranym tutorialu. Powodzenia!

Spróbuj stworzyć taką kartkę. Jeśli ją wykonasz, prześlij do mnie.

Pomysł ze strony: specjalni.pl

Jeszcze kilka uwag o życzeniach świątecznych.

Zajrzyj do artykułu.

O życzeniach wielkanocnych słów kilka

https://proveg.com/pl/blog/czym-zastapic-jajko/
https://www.pizap.com/app/login
https://pixabay.com/
http://www.pixabay.com/
http://kulturajezyka.pl/2017/04/13/o-zyczeniach-wielkanocnych-slow-kilka/


Wielkanocne to i owo:)
Wordwall - T wórz lepsze zajęcia w krótszym czasie

Wielkanoc - Święta, w których obchodzimy zmartwychwstanie Jezusa,
Rezurekcja - Jak nazywa się msza święta, która rozpoczyna religijne
obchody Wielkanocy?, Mazurek - Bogato ozdabiane ciasto świąteczne.,…

Wielkanocne Memory
Wordwall - T wórz lepsze zajęcia w krótszym czasie

Łączenie w pary - Klikaj kolejno pary kart, aby sprawdzić, czy do siebie
pasują.

Zagadki wielkanocne
Wordwall - T wórz lepsze zajęcia w krótszym czasie

Tyle w koszyczku leży pisanek! A pośród nich słodziutki.., Po podwórku
zwykle chodzi, małe dziatki z sobą wodzi. Czasem nóżką coś wygrzebie i
dla dzieci i dla siebie., Upleciony ze słomy, z wikliny, chętnie nosi owoce…

Jak zrobić wielkanocną kartkę w programie gra�cznym?
Copy link

Jak zrobić wielkanocną kartkę w programie graficznym?
YouTube

ODROBINA ROZRYWKI

https://wordwall.net/pl/resource/1232945/wielkanocne-i-owo
https://wordwall.net/pl/resource/1279702/wielkanocne-memory
https://wordwall.net/pl/resource/1242299/zagadki-wielkanocne
https://www.youtube.com/watch?v=F939OPp054E
https://www.youtube.com/channel/UCHauOWkevxwJjAE-swGFdYw
https://www.youtube.com/watch?v=F939OPp054E&feature=youtu.be


Gra wielkanocna by alsto on Genial.ly
Genially

Gra wielkanocna by alsto on Genial.ly

A może zrobisz komuś prezent wielkanocny?

tajemnicza instrukcja

To już koniec naszej przygody z jajkiem i kurą.

Dziękuję za uwagę.

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzę Ci samych dobrych chwil, uśmiechu na twarzy i słońca za
oknem i w sercu.

Zdrowych i spokojnych Świąt dla Was i Waszych bliskich!

Angora

Mały bonusik

https://view.genial.ly/5e85912e5870c50e326a9a03/game-gra-wielkanocna?fbclid=IwAR16bSqO7TyqZ0vBHXv8hx-r-iCmqjzrjr-kq_To6ZuJZUyEUgfGxctrXNg
https://www.youtube.com/watch?v=wAVTm1nNFx8
https://res.cloudinary.com/dq82ikfq4/image/upload/w_900,c_limit/v1586243108/i3dpc7mcohtoqkxoyd7j.jpg
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Czasem na Wielkanoc sypał śnieg i można było lepić bałwana.

-Czym różni się jajko kury od jajka dinozaura?

-To drugie nie mieści się w koszyczku wielkanocnym.

W kurniku spotykają się kurczak i jajko. Kurczak pyta:

- Czym będziesz kurą czy kogutem?

- Ani tym, ani tym. Jutro Wielkanoc, więc będę pisanką. 
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