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Klasa  IV - 16.04.20r. 

 

Temat: Kim  była  autorka  "Małej  Księżniczki"? 

 

Zajęcia  z  wychowawcą: Najpiękniejsze  tradycje  wielkanocne.  

 

Temat 1 

1. Przeczytaj. 

Moi  drodzy, dziś  rozpoczynamy  pracę  z  lekturą  "Mała  Księżniczka"  i  poświęcimy  jej  

kilka  lekcji :) 

 
2. Zanim  zaczniemy  rozmawiać  na  temat  lektury, zapoznaj  się  z  biografią  jej  autorki - 

obejrzyj  prezentację :) 

 

Prezentacją  przesyłam  Wam  w  załączniku, ale  jeśli  ktoś  miałby  problemy  z  jej  

otwarciem - przesyłam  Wam  również  link  do  strony  internetowej  z  tą  prezentacją 

:) 

 

https://www.slideshare.net/okocik/tajemniczy-ogrd-o-autorce 

 

Zajęcia  z  wychowawcą. 

Jesteśmy  już  po  świętach, ale  chciałabym, abyście  zapoznali  się  z  legendą, dotyczącą  

jednego  ze  zwyczajów  wielkanocnych. W  ramach  zajęć  wychowawczych  proszę  o  jej  

przeczytanie :) 

https://www.slideshare.net/okocik/tajemniczy-ogrd-o-autorce
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Skąd  się  wziął  zwyczaj, że  to  zając  przynosi  wielkanocne  pisanki? 

 

W dawnych czasach, gdy po ziemi przechadzały się bóstwa i demony, w  czasach kiedy to 

nasi przodkowie wierzyli jeszcze w Świętowita, w  równonoc wiosenną przypadało święto. 

Ten czas nowego początku u Słowian nazywał się Jare Gody,  natomiast  u plemion 

germańskich nazywał się Easter lub Ostara i na tym właśnie się skupimy.  

 

 

Nazwę to święto zawdzięczało bogini Eostre, która odziana w białą suknię zjawiała się po 

mroźnych dniach i budziła lasy do życia. To  za jej dotykiem pojawiały się liście na 

drzewach, oraz rozkwitały kwiaty. To dzięki niej zwierzęta wychodziły z nor, chcąc poczuć 

pierwsze promienie wiosennego słońca. 

Pewnego razu bogini przechadzała się przez zaśnieżony las, pozostawiając za sobą pas 

zieleni. Każde zwierzę, które ją napotkało, kłaniało się nisko i pozdrawiało Eostrę,  a ta 

odwdzięczała się promiennym uśmiechem. W pewnym momencie Pani Życia zauważyła w 

zaspie leżącego nieruchomo ptaszka.  

Po bliższych oględzinach zauważyła, że ptak jest ranny i balansuje na granicy życia i 

śmierci.  Żal jej się zrobiło tej kruchej istoty i zebrawszy całą swoją moc uleczyła 

poszkodowanego. Coś poszło jednak nie tak, okazało się bowiem, że mimo że proces 

leczenia powiódł się i pacjent przeżył, to  nie był on już teraz ptakiem, a zającem. 

Strzygąc uszami zając podziękował wybawicielce i żwawo pokicał w głęboki las. Dopiero 

 siedząc w norce zauważył, że coś jednak mu z ptaka pozostało. Okazało się, że przemiana 
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nie była całkowita i pozostała mu zdolność znoszenia jaj.  Nie wiedząc co zrobić ze świeżo 

zniesionym fantem, wszak jednak zające jajek nie wysiadują, postanowił je w podzięce 

zanieść udekorowane Eostrze. 

Od tego czasu zawsze gdy tylko znosił jajko, dekorował je i zanosił je Pani Wiośnie. Eostrze 

tak spodobał się dar zająca, że przyjęła go na swojego pomocnika i od tego momentu zawsze 

gdy w równonoc wiosenną bogini zjawiała się na ziemi, z boku kicał zając znoszący jajka. 

 


