
Zadanie 1 

Obejrzyj film. Postaraj się zapamiętać jak najwięcej oznak wiosny. Opowiedz o nich domownikom. 

https://www.youtube.com/watch?v=Wjo_Q1OYTmY&fbclid=IwAR1mo-

EuhTeVrLhD4bWB5dTf14VjCEO6LG0mNI4_8znE64jAFnkOSkVcEHw 

A teraz spróbuj odpowiedzieć na pytania, które przeczyta ci rodzic. 

 Czy zapamiętałeś, ile jest pór roku? 

 Czy wiesz, kiedy rozpoczęła się kalendarzowa wiosna? 

 Wymień co najmniej 5 oznak wiosny. 

 Czy potrafisz wymienić  3 wiosenne kwiaty? 

 Czy wiesz, co dzieje się z ptakami? 

Wymień 3 gatunki ptaków wracających z ciepłych krajów. 

Zadanie 2 

Posłuchaj wiersza o motylku, spróbuj nauczyć się go na pamięć. Powtarzaj tekst kilka razy 

linijka po linijce razem z  rodzicem. Możesz wymyśleć ruch ciała np. machanie rękoma jak 

motyl, to z pewnością pomoże ci zapamiętać tekst. 

Pierwszy motylek 

Pierwszy motylek wzleciał nad łąką, 

w locie radośnie witał się ze słonkiem. 

W górze zabłądził w chmurkę i mgiełkę 

sfrunął trzepocząc białym skrzydełkiem. 

A gdy już dosyć miał tej gonitwy 

pytał się kwiatków, kiedy rozkwitły? 

Pytał się dzieci, kiedy podrosły? 

Tak mu upłynął pierwszy dzień wiosny. 

 

Zadanie 3 

Teraz  zapraszam Cię do ułożenia puzzli online:  „ Pani Wiosna”. 

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/kwiaty/109850-pani-wiosna 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Wjo_Q1OYTmY&fbclid=IwAR1mo-EuhTeVrLhD4bWB5dTf14VjCEO6LG0mNI4_8znE64jAFnkOSkVcEHw
https://www.youtube.com/watch?v=Wjo_Q1OYTmY&fbclid=IwAR1mo-EuhTeVrLhD4bWB5dTf14VjCEO6LG0mNI4_8znE64jAFnkOSkVcEHw
https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/kwiaty/109850-pani-wiosna


Zadanie 4 

Wykonaj pracę plastyczną pt. „Kolorowy motylek”. 

Przed rozpoczęciem pracy zbierz wszystkie materiały! 

 rolka po papierze toaletowym 

 farby 

 kolorowy papier 

 nożyczki 

 klej 

 ruchome oczka lub wytnij oczy z papieru 

Od czego zaczynamy? Proponuję najpierw pomalować rolkę. W tym czasie kiedy schnie 

wycinamy skrzydła motylka z szablonu, lub poproś  rodzica, aby narysował ci skrzydła, a ty 

je wytnij. Udekoruj skrzydełka  według własnego uznania. Na sam koniec przyklej skrzydła, 

oczy i możesz dorobić jeszcze czułki. Powodzenia! 

 

 



 

 

 

Mam nadzieję, że twój motyl będzie tak samo kolorowy, jak te poniżej. 



 

 

Zadanie 5 
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Shapes - kształty 

 Obejrzyj   film i posłuchaj piosenki o różnych kształtach. 

 Narysuj na kartce małe rysunki z piosenki, które zawierają w sobie różne kształty, 

uzupełnij rysunek swoimi pomysłami. 

https://www.youtube.com/watch?v=TJhfl5vdxp4 

Znajdź przedmioty w domu, które są różnych kształtów np. circle 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TJhfl5vdxp4

