
Dzień I

Dzień II

Jaką liczbę należy wstawić w miejsce znaku zapytania?
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Dzień III

Wymyślcie, ułóżcie i narysujcie rebus świąteczny dwuwyrazowy. Pracę oddajcie na tej samej kartce.

Dzień IV

Przeczytajcie uważnie zagadkę. Pod tekstem zagadki zapiszcie swoją odpowiedź.

Wynalazki
Władczyni azjatyckiego państwa uczyniła za życia wiele dobrego dla swego ludu. Między innymi skonstruowała 
bardzo przydatny wynalazek. Po jej śmierci wdzięczni obywatele wybudowali świątynię, w której go umieścili. Jednak 
gdy znalazł się w środku, stał się bezużyteczny.

O jaki wynalazek chodzi i dlaczego?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dzień V

Kartka świąteczna



Dzień VI

Trzech Mikołajów rozdało 17 prezentów w pół godziny. Mikołaj Mały rozdał dwa razy więcej niż Duży,
a Mikołaj Średni rozdał mniej od Małego, ale więcej od Dużego. Ile prezentów rozdał każdy z nich?

Odpowiedź:

Mikołaj Mały - …………………..
Mikołaj Duży - ……………………..
Mikołaj Średni - …………………………

Dzień VII

Polski malarz, Jan Matejko, wsławił się wieloma obrazami o tematyce historycznej. Poniżej widzicie jeden z nich.

Pytania

1. Jakie wydarzenie przedstawia ten obraz - …………………………………………
2. Kiedy dokładnie to wydarzenie miało miejsce (dzień, miesiąc, rok) - …………………………………………….

Dzień VIII

Dekoracja bombki świątecznej.

Dzień IX

Świąteczne dyktando

Dzień X

Nauczcie się wierszyka na pamięć. Może to zrobić 1 osoba, mogą dwie lub 3. Może się wiersza nauczyć cała klasa. 
Zaliczamy podczas przerw. Na I długiej przerwie jestem na dyżurze przy stołówce. Zapraszam.

,,Święty Mikołaj”

Jedzie święty Mikołaj
Białą brodą świeci

Worek z prezentami
Ma dla grzecznych dzieci

Po śniegu, po białym
W zwinne renifery

Wspaniałym zaprzęgiem
Pędzi w dwójki cztery

Jedzie święty Mikołaj
Z dalekiej północy

Od wioski do miasta
Pędzi w środku nocy

Dzień XI



Rozwiążcie quiz o szkole. Pamiętajcie, że rozwiązany test trzeba oddać tego samego dnia. Powodzenia 

1. W którym roku powstała nasza szkoła? - …………………………………………….
2. Kto był pierwszym dyrektorem (kierownikiem) naszej szkoły? - …………………………………………….
3. Ile mamy Pań sprzątaczek w szkole? - ………………………………………………………
4. Kto jest wychowawcą klasy IV c? - ………………………………………………
5. Ilu nauczycieli uczy u nas informatyki? - ………………………………………………………..
6. Ile schodów musimy pokonać, chcąc wejść z I piętra na II? - ………………………………………………….
7. Na zajęcia plastyczne musimy udać się do sali nr ? - ………………………….
8. Pani pedagog przyjmuje w pokoju nr ? - …………………………………………………………

Dzień XII

Radosna twórczość na Boże Narodzenie.

Ułóżcie zwrotkę wiersza lub rymowane życzenia na Boże Narodzenie. Zadanie oddajcie na tej samej kartce.

Dzień XIII

Łamańce językowe - literowanie świątecznych wyrażeń.

Dzień XIV

Świąteczne puzzle

Ułóżcie świąteczny obrazek. Gotowy – przyklejcie na kartce. Pamiętajcie o terminowym oddaniu zadania. Dzisiaj 
jestem do 13.00.

Dzień XV

Najdłuższy łańcuch świąteczny

Dzień XVI

Prezent świąteczny własnoręcznie wykonany

Dzień XVII

Weseli kolędnicy

Dzień XVIII

Najpiękniejszy stół wigilijny


