
Zadania dla uczniów oddziału K ( IV, V, VI, VIII; sala nr 8)  

na czas: 18.03 – 20.03.2020 

 

Moi Kochani!  

Bardzo żałuję, że nie widzimy się w naszej sali. Bardzo za Wami tęsknię. Mam nadzieję, że 

odpoczywacie i jesteście zdrowi. Chciałabym Wam zaproponowad kilka dwiczeo na ten tydzieo. 

Wybierzcie wraz z rodzicami minimum 5 zadao i wykonajcie je w zeszycie lub na kartkach.  

p. Ania 

 

Szanowni Rodzice! 

Zdaję sobie sprawę, że taka praca wiąże się z dodatkowym obciążeniem dla Paostwa, jednak wspólnie 

postarajmy się, żeby ten czas, oprócz dbania o zdrowie, nie był czasem straconym. Łatwiej będzie 

uczniom wrócid do szkolnej rzeczywistości. Mam nadzieję, że nastąpi to jak najszybciej.  

Dziękuje za współpracę, jesteście Paostwo najlepsi!!! W razie pytao i problemów jestem do Paostwa 

dyspozycji pod telefonem. 

Z życzeniami zdrowia i spokoju, Anna Szelejewska 

 

 

TEMAT: Nadchodzi wiosna. 

ZADANIA 

1. Narysuj to, co kojarzy Ci się z początkiem wiosny. Możesz wyciąd obrazki z gazet lub wydrukowad 

z internetu. Podpisz obrazki.  

Zachęcam do obejrzenia filmu na youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Wjo_Q1OYTmY 

(Wiosna - pierwsze oznaki w przyrodzie - nowy film edukacyjny dla dzieci po polsku – AbcZabawa) 

 

2. Ułóż 5 zdao o wiośnie. Zapisz je w zeszycie. 

 

3. Figury. Poszukaj w domu, co ma kształt kwadratu, co prostokąta, a co koła. Możesz narysowad te 

przedmioty lub napisad ich nazwy. 

 

4. Zasiej rzeżuchę. Obserwuj jak rośnie.  

 

5. Poszukaj w internecie piosenek i utworów dotyczących wiosny. Posłuchaj ich. Jestem ciekawa, 

która najbardziej Ci się podoba. Zapisz jej tytuł w zeszycie.  

https://www.youtube.com/watch?v=Wjo_Q1OYTmY


 

6. Zaprojektuj suknię dla Pani Wiosny. Narysuj ją na kartce lub w zeszycie. Możesz wykonad ją też 

dowolną techniką.  

 

7. Litery.  

Na każdą literę wyrazu WIOSNA napisz, co Ci się z nią kojarzy. 

np. W – wiatr…  O – owady …. Itd. 

 

8. Ćwiczenia online. Proszę skopiowad linki do wyszukiwarki lub kliknąd na niego. 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=14692c8597af 

https://learningapps.org/view789776 

 

9. Z ziaren fasoli, makaron lub małych przedmiotów ułóż wyraz WIOSNA.  

 

10. Przeczytaj wiersz. Odpowiedz na pytania rodzicowi lub zapisz zdania w zeszycie.  

Link do wiersza na youtube: https://www.youtube.com/watch?v=IK7I3VNDCBk&t=20s 

 Jak pora roku się zbliża?  

 Czym miała przyjechad wiosna? 

 Jakie zwierzęta rozmawiały o wiośnie? 

 

 

„Przyjście wiosny” Jan Brzechwa 

              

        Naplotkowała sosna 

        Że już się zbliża wiosna. 

        Kret skrzywił się ponuro: 

        -Przyjedzie pewno furą… 

        Jeż się najeżył srodze: 

        -Raczej na hulajnodze. 

        Wąż syknął:-Ja nie wierzę, 

        Przyjedzie na rowerze. 

                   

        Kos gwizdnął: -Wiem coś o tym, 

        Przyleci samolotem. 

        -Skąd znowu –rzekła sroka- 

        Ja z niej nie spuszczam oka 

        I w zeszłym roku w maju 

        Widziałam ją w tramwaju. 

        -nieprawda! Wiosna zwykle 

        Przyjeżdża motocyklem. 

                           

        -A ja wam dowiodę, 

        Że właśnie samochodem. 

        -Nieprawda bo w karecie! 

        W karecie? Cóż pan plecie? 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=14692c8597af
https://learningapps.org/view789776


        Oświadczyd mogę krótko, 

        Że płynie właśnie łódką! 

 

        A wiosna przyszła pieszo. 

        Już kwiatki za nią spieszą, 

        Już trawy przed nią rosną 

        I szumią –Witaj wiosno. 


