
Temat tygodnia: Wiosenne przebudzenia (14-17.04.2020r.) 

 

I. Wychodzimy na podwórko, do ogrodu i obserwujemy przyrodę. Rozmawiamy na temat 

tego, jak się zmieniła odkąd przyszła wiosna. Co nowego możemy zaobserwować w 

przyrodzie-jeśli chodzi o kwiaty,  pogodę, ptaki, zwierzęta. (W razie niepogody rozmawiamy 

o oznakach wiosny na podstawie ilustracji w fioletowym podręczniku str.52,53) 

Czytanie wiersza L .Łącz ,,Już” (dla chętnych - uczymy się wiersza na pamięć) –Fioletowy 

podręcznik str.52 

Rysowanie po śladzie motylków str.53 

 

II. Zagadki o zwierzętach mieszkających na łące po odgadnięciu zagadki dziecko może 

podzielić nazwę zwierzęcia na sylaby, głoski, powiedzieć jaką głoską rozpoczyna się i kończy 

dane słowo; może też narysować rozwiązanie zagadki) 

 

W czerwonych butach po łące chodzę 

Czasem przystanę na jednej nodze 

Łypnę okiem, przekrzywię głowę  

Czy już śniadanie dla mnie gotowe? (bocian) 

 

Tu cytrynek, tam paź królowej 

Wszędzie piękne, kolorowe  

Lekko unoszą się nad łąką  

Gdy tylko zaświeci słonko (motyl) 

 

Skaczą po łące, pływają w wodzie. 

Z bocianem żyją w ciągłej niezgodzie. (żaba)  

 

W kropki mam spódnicę, 

chętnie zjadam mszyce. (biedronka)  

 

Że jest w ogródku łatwo zgadniecie, 

Skrył się, lecz widać kopczyki ziemi. (kret) 

 

Ma żółte i czarne paseczki, 

lata nad łąką i głośno bzyczy 

kiedy grzeje słonko. (pszczoła)  

 

Nie liść – a na łące i zielony 

Nie zegar – a cyka jak szalony. 

Nie w stajni skacze wolny. 

Już wiem! – to .... (konik polny) 

 

III. Prezentacja multimedialna ,,Zwiastuny wiosny” 

https://www.slideshare.net/spjenin/zwiastuny-wiosny-17111771 

Rysujemy  drogę Olka  i Ady  w labiryncie oraz kwiaty po śladzie (fioletowa książka str.54) 

Wykonujemy zadania w fioletowym podręczniku str.58,59 

 

IV. Odkrywamy literę Ł. 

Słuchamy bajki o literce Ł (link do bajki poniżej) 

https://drive.google.com/open?id=195PurPDamBSO3t08Y4IzB2HLHlzSnalr 

https://www.slideshare.net/spjenin/zwiastuny-wiosny-17111771
https://drive.google.com/open?id=195PurPDamBSO3t08Y4IzB2HLHlzSnalr


 

-Wymieniamy jak najwięcej słów rozpoczynających się głoską Ł 

-Uzupełniamy zadania w książce związane z literą Ł (proszę zwracać uwagę, by pisząc litery 

dzieci zachowywały kierunek pisania, tak jak pokazano na przykładzie) 

 

V. Trochę matematyki 

W podręczniku na str.55 znajduje się treść zadań i ilustracje. Po wykonaniu tych zadań  

układamy sami treść zadań  

np. Na kwiatku siedziały 3 motyle –dziecko układa przed sobą np. 3 kredki. 

Przyfrunęły do nich jeszcze 2 motyle- dziecko dokłada kolejne 2 kredki. 

Ile motyli siedzi na tym kwiatku?-dziecko przelicza i podaje odpowiedź) 

 

Dzieci, które potrafią zapisywać działania (np. 4+2=6), mogą to zrobić (zawsze pod okiem 

dorosłego)  

Można zaproponować dziecku, by  samo spróbowało ułożyć zadanie dla dorosłego. 

Można również zapisać działanie i poprosić o ułożenie treści zadania. 

 

VI. Podstawowe słówka z języka angielskiego na ten tydzień  

 

Spring (czyt.spring) -wiosna 

Bee (czyt. Bi)-pszczoła 

Wind (czyt. Łind)-wiatr 

Sun (czyt. San) -słońce 

Flower (czyt. flałer) -kwiat 

Rainbow (czyt. Rejnboł)-tęcza 

Birds Czyt. Berds)-ptaki 

Frog (czyt. Frog) -żaba 

Butterfly (czyt. Bateflaj)-motyl 

 

Zachęcam do wykonania gry ,,Memory”- przygotowujemy 18 kwadratowych karteczek. 

Dziecko rysuje pary obrazków:  wiosnę, pszczołę, wiatr, słońce, kwiat, tęczę, ptaki, żabę, 

motyla.(Dobrze, by było, żeby rysunki nie przebijały na drugą stronę-można podkleić tekturą, 

blokiem technicznym, itp.) 

Zasady gry: 

1.Najpierw nazywamy kolejno obrazki (żeby dzieci osłuchały się z nowymi słówkami-mogą 

powtórzyć-jeśli nie chcą nie zmuszamy, niech się osłuchują) 

2. Obrazki odwracamy ilustracją do dołu. 

3. Odkrywamy po dwa obrazki-nazywamy w jęz. angielskim, co się na nich znajduje. Jeśli 

odkryliśmy parę zabieramy i odkrywamy dalej. Jeśli nie znaleźliśmy pary-zakrywamy obrazki 

i odkrywa kolejna osoba. 

4. Wygrywa ten, kto zbierze więcej par. Na koniec gry możemy nazwać jeszcze raz to, co jest 

na ilustracji. Osoba, która wygrała, może zakrzyknąć: 

,,Spring is here ’’(czyt. Spring is hir) - Wiosna jest tutaj.  

Utrwalamy słówka w piosence Spring is here (link do piosenki poniżej) 

https://www.youtube.com/watch?v=_ZXdJ46IX0I 

 

VII. Ruszamy się! Naśladujemy sposób poruszania się wszystkich zwierząt, które możemy 

zaobserwować wiosną na łące. 

 

VIII. Praca plastyczna 

https://www.youtube.com/watch?v=_ZXdJ46IX0I


 Fioletowa teczka, karta nr 19 

oraz 

Rysujemy wiosenne kwiaty i: wyklejamy kulkami bibuły, kolorowym papierem lub 

wypełniamy plasteliną lub po prostu kolorujemy lub nadajemy im kolor w każdy inny sposób 

(Czekam na fotografie pomysłów :) 

 

IX. Wszystkie zadania są propozycją. Zachęcam do modyfikowania, dostosowania do 

możliwości dziecka. 

Zachęcam do wykonania wszystkich pozostałych zadań w fioletowej książce (z zakresu stron 

52-61), o których nie wspomniałam wyżej  

 

X. Słuchając, uczymy się piosenki ,,Żabie kroki”. (link poniżej).  

https://www.youtube.com/watch?v=DwwpCoM0sHg 

Wszystkich odważnych zachęcam do  tańca przy tej piosence. A może znajdzie się ktoś, kto 

zechce się pochwalić swoim wykonaniem tej piosenki. Z niecierpliwością czekam na nagrania 

z waszym wykonaniem , drogie Chmurki. 

 

Pozdrawiam 

Asia Olendzka 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DwwpCoM0sHg

