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Zadanie 1. 

„Wiosenne rymowanki"- dzieci tworzą rymy do podanych zdań: 

-Przez deszczyk pokropione rosną listeczki.....(zielone). 

-Zajączki kicają i trawki ........(szukają). 

-Na gałęzi siedzi wrona, czarna wrona bez..........(ogona). 

-Nad stawem żabki kumkają, przed bocianem się...........(chowają). 

Zadanie 2. 

„Prawda czy fałsz?"- Rodzic podaje informacje, a dzieci klaszczą jeśli informacja jest 

prawdziwa lub tupią, jeśli informacja jest fałszywa. 

- Na łące rośnie wysoka trawa, a w niej są biedronki, koniki polne, motyle. 

- Pszczoły zbierają nektar z kwiatów i robią z nich lizaki. 

- Wiosną na łące dzieci lepią bałwana. 

- Po łące przechadza się bocian i szuka żabek na śniadanie. 

- A żabki chowają się przed nim w trawie i wołają kra, kra. 

- Teraz jest pora roku, którą nazywamy Jesień. 

-Teraz jest pora roku, którą nazywamy Wiosną. 

- Miesiąc, który mamy teraz, to: luty, marzec, maj, listopad. 

-Zwiastunami wiosny są: śnieg, spadające liście, powracające jaskółki, krokusy, mróz, owoce 

na drzewach, stokrotki, bociany, grzyby w lesie. 

-Są trzy pory roku. 

- Wiosną niedźwiedzie zapadają w sen zimowy. 

-Wróbelki przylatują wiosną z ciepłych krajów. 

-Krokusy, przebiśniegi i pierwiosnki to pierwsze wiosenne kwiaty. 

Zadanie 3. 

„ Rachunki pani Wiosny"- Dzieci słuchają zagadek matematycznych, następnie przeliczają  

w zakresie 10  przy użyciu klamerek i papierowych tacek. 

Stąpa wiosna po łące 

Zbiera kwiaty pachnące 

Ma trzy stokrotki, cztery tulipany 

Powiedz z ilu kwiatków 

Zrobi wiosna bukiet pachnący?. 

W ogrodzie na grządce 

Rosło siedem słoneczników pięknych jak słońce 

Przyszła Kasia i trzy zerwała, 

bo bukiet piękny zrobić chciała. 

Ile słoneczników teraz rośnie na grządce?. 

Chodzi wiosna po lesie 

Promyki słońca w koszach niesie 

Dwa kosze ma dla kwiatków 



Trzy dla trawki 

Trzy dla leśnej zwierzyny 

Ile koszy przyniosła wiosna dla leśnej rodziny?. 

Zadanie 4. 
Praca z Liczę str. 60 – kolorowanie według kodu, dekodowanie informacji. 

Zadanie 5. 
Obejrzyj program o wiośnie Budzik – „Wiosna”. 

https://www.youtube.com/watch?v=b6K4yDMGe1w 

Zadanie 6. 

Przygotowanie wzoru Karty Dobry Start (wyprawka plastyczna) – wzór 21a. Dzieci ozdabiają 

literę F z KDS – wzór 21a 

Zadanie 7. 
Rozwiąż quiz online. 

https://portal.scholaris.pl/resources/run/id/112661 
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