
KWIECIEŃ 

I. Kosmos. 

1. Czy wiecie kim był Mikołaj Kopernik? Oto kilka informacji o nim. 

Mikołaj Kopernik urodził się w Toruniu w 1473 roku. Od najmłodszych lat interesowały go książki, więc, 

kiedy dorósł, rozpoczął studia w Krakowie, a później w Bolonii we Włoszech. Pasjonował się nauką, a 

szczególnie astronomią, czyli badaniem nieba oraz gwiazd, planet i innych ciał niebieskich. Był 

prawdziwym człowiekiem renesansu, co znaczy, że zajmował się wieloma dziedzinami wiedzy naraz. 

Oprócz astronomii były to matematyka, prawo, ekonomia, kartografia oraz strategia wojskowa. Mikołaj 

Kopernik był także lekarzem i tłumaczem. Kiedy po studiach zamieszkał we Fromborku, zbudował własne 

obserwatorium astronomiczne i rozpoczął dokładne badania nieba. Czy wiecie, że w tamtych czasach 

ludzie wierzyli, że Słońce okrąża Ziemię? To Mikołaj Kopernik jako pierwszy zauważył, że jest odwrotnie: 

to Ziemia i inne planety krążą wokół Słońca. Swoje wielkie odkrycie Kopernik opisał w dziele „O obrotach 

sfer niebieskich”, a jego pojawienie się wywołało prawdziwą rewolucję, zwaną przewrotem 

kopernikańskim. Nic dziwnego, że mówi się, iż ten wielki Polak „wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię”. 

 

2. W Układzie Słonecznym znajduje się osiem planet.  

 

3. Obejrzyjcie niesamowite ciekawostki o kosmosie. 

https://www.youtube.com/watch?v=3qJOJJWR8OY 

https://www.youtube.com/watch?v=3qJOJJWR8OY


4. Wykonajcie pracę plastyczną lub techniczną (możecie dokończyć tą, którą rozpoczęliśmy jeszcze w 

marcu). 

 

II. Święta Wielkanocne. 

1. Posłuchajcie kilka zdań o zwyczajach wielkanocnych. 

Wielkanocne obrzędy i zwyczaj związane są mocno z wiosną - wszak o tej porze roku obchodzimy święta 
Zmartwychwstania Pańskiego. Przygotowaniom do świąt wielkanocnych towarzyszy więc zawsze radość z 
powodu budzenia się natury do życia oraz powrotu słońca. 

Skoro wiosna, to i wiosenne porządki. Kiedyś, u dawnych Słowian, wraz z nadejściem mocniejszych 
promieni słońca i budzeniem się przyrody do życia, ludzie wyganiali ze swych domów brud, choroby i... 
grzechy. To było takie dosłowne i metaforyczne oczyszczenie przed nowymi narodzinami natury. 

Ważnym elementem przygotowania do świąt jest robienie pisanek. Są różne metody dekorowania jajek 
lub wydmuszek: pisanki można malować farbami, flamastrami, można farbować je w łupinach cebuli, 
buraku, oklejać włóczką lub zdobić naklejkami. 

https://www.youtube.com/watch?v=DGTMo_K1Wks 

W Wielką Sobotę tradycyjnie święcimy pokarm na świąteczny stół. Do wiosennie przystrojonego (np. 
listkami bukszpanu czy stokrotkami) koszyczka z bożymi darami pakujemy kiełbasę (symbolizuje 
dostatek), chrzan (w tradycji chrześcijańskiej symbolizuje pokonanie goryczy męki Chrystusa), sól 
(zapewnia trwałość i chroni życie), chleb (symbolizujący Chrystusa - chleb życia), wodę (obmywa nas z 
grzechów), wielkanocnego baranka (symbol Baranka Bożego, czyli Jezusa) i dużo jajek (symbolizują nowe 
życie, ale i dostatek, szczęście oraz zdrowie). 

Tymi poświęconymi produktami dzielimy się kolejnego dnia przy świątecznym śniadaniu. 

Po dniu biesiadowania, przychodzi dzień wzajemnego odwiedzania się. Wielki Poniedziałek upływa pod 

https://www.youtube.com/watch?v=DGTMo_K1Wks


znakiem goszczenie się u bliskich oraz przyjmowanie gości w swoim domu („Gość w domu. Bóg w dom”). 

Na wsiach gospodarze objeżdżają pola końmi, by zapewnić urodzaj. Ale Wielki Poniedziałek dla dzieci to 

przede wszystkim śmigus-dyngus - zwyczaj ludowy polewania wodą (dawniej tylko panien). 

2. Posłuchajcie piosenki pt. "Pisanki, pisanki" 

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

3. Zaprojektujcie kartkę wielkanocną (dowolną metodą) i napiszcie na niej życzenia.  

III. Teatr. 

1. Rozwiążcie zagadki. 

Przedstawienie się zaczyna,  

więc w górę idzie ……… (kurtyna). 

 

Tańczą na patykach lalki malowane, 

a widz na nie patrzy jak zaczarowany (kukiełki). 

 

Przed widownią podwyższenie, 

tam się toczy przedstawienie (scena). 

 

Potrzebny w tramwaju oraz w autobusie, 

w kinie lub w teatrze też go kupić musisz (bilet). 

 

Gra na filmowej i teatralnej scenie, 

podziwiasz go w filmie albo w przedstawieniu (aktor). 

2. Przeczytacie wiersz pt. „Teatr to taka dziwna kraina” i odpowiedzcie na pytania. 

Teatr to taka dziwna kraina, 

którą ukrywa szczelnie kurtyna… 

Tuż przed kurtyną ja – w pierwszym rzędzie – 

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


z niecierpliwością czekam, co będzie. 

Pełna widownia, ostatni dzwonek 

i wszystkie oczy w scenę wpatrzone. 

Gwar wokół cichnie, słychać skrzypienie, 

za tą zasłoną ciemną, na scenie. 

Gong. Idzie w górę ciężka kurtyna. 

Słychać muzykę. Już się zaczyna. 

Krąg światła pada na kamienicę 

i skradającą się czarownicę… 

Na górze księżyc okrągły świeci, 

oświetla klatkę, w niej dwoje dzieci… 

Znam tę opowieść, ale w teatrze 

wstrzymuję oddech, słucham i patrzę… 

Bo tutaj wszystko zdarzyć się może… 

Wystarczy szerzej oczy otworzyć… 

Jak rozumiesz tytuł wiersza „Teatr to taka dziwna kraina”? 

Co się dzieje w teatrze, zanim podniesie się kurtyna? 

Jak myślisz, o jakim teatrze jest mowa w tym wierszu? 

Jak należy zachowywać się w teatrze? Dlaczego? 

3. Obejrzyjcie filmik edukacyjny pt. "Tygrys w teatrze lalek" 

https://www.youtube.com/watch?v=bH1EgX2CXi8 

https://www.youtube.com/watch?v=bH1EgX2CXi8

