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„Wołanie wiosny”

1. Wiosenna gimnastyka.

Zapraszam Cię do wiosennej gimnastyki. Do wspólnej zabawy możesz zaprosić rodzeństwo. 

Spaceruj po pokoju, na hasła podane przez rodzica wykonuj czynności:

• SKOWRONEK połóż się na brzuchu i naśladuj obserwowanie ptaków przez lornetkę,

• UWAGA, KAŁUŻA podskakuj na dwóch nogach,

• WIOSENNE KWIATY kucnij i naśladuj obserwowanie kwiatów.

Ćwiczenie wykonaj kilka razy.

2. Wykonaj kartę pracy.

Otwórz karty pracy Nowe Przygody Olka i Ady cz. 3 na stronie 65. Przyjrzyj się zdjęciom na dole 

strony i spróbuj nazwać te ptaki (słowik, jaskółka, wilga). Obrysuj ramki zdjęć po śladach. Teraz 

wskaż na rysunkach powyżej: słowika, wróbla, jaskółkę i bociana. Pokoloruj rysunki ptaków, które 

wracają do Polski wiosną. 

PAMIĘTAJ: staraj się kolorować dokładnie nie wychodząc za linię. Wiem, że potrafisz :)

3. Wysłuchaj piosenki - Fasolki „Wiosna W Ogródku”

Link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=_uJ4HB68w18 

Spróbuj nauczyć się refrenu tej piosenki. Tak byś mógł śpiewać razem z Fasolkami.

Chętne dzieci mogą nauczyć się całej. 

Fasolki - Wiosna W Ogródku

1. Grabie i łopaty zimą spały w szopie

Wiadomo, że wtedy grządek nikt nie kopie.

Nagle przyszła wiosna na dwór je wygnała,

Kiedy pracowały, ona planowała.

Ref: Tu i tam zieleń dam. Szaro-bure zniknie.

Ani się obejrzysz jak wszystko rozkwitnie.

https://www.youtube.com/watch?v=_uJ4HB68w18


W zielonym ogrodzie będą rosły drzewa,

Kwiaty będą kwitnąć, ptaki będą śpiewać.

2. Słońce grzać zaczęło z coraz większą mocą.

Grabie i łopaty męczą się i pocą.

Taczki i konewki także się zwijają,

Wszyscy pani wiośnie dzielnie pomagają.

Ref: Tu i tam zieleń dam. Szaro-bure zniknie.

Ani się obejrzysz jak wszystko rozkwitnie.

W zielonym ogrodzie będą rosły drzewa,

Kwiaty będą kwitnąć, ptaki będą śpiewać. (x2) 

4. Praca plastyczna „Wesoła ptasia rodzina”

Otwórz karty pracy Nowe Przygody Olka i Ady cz. 3 na str. 64 – przypomnij sobie budowę ptaka, 

nazwij jego części ciała. Jeśli potrafisz możesz przeczytać te nazwy.

Teraz przygotuj: białą kartkę A4, kredki lub flamastry, mały okrągły przedmiot do odrysowania (np.

zakrętka, klocek, kółko wycięte z tektury, taśma klejąca).

• Policz ile osób wchodzi w skład Twojej rodziny.

• Na kartce, w 1 rzędzie, odrysuj tyle kółek, ilu członków liczy Twoja rodzina.

• Teraz każde z tych kółek zamień na ptaszka, tworząc ptasią rodzinę. Pamiętaj o 

dorysowaniu wszystkich części ciała ptaków (brzuch, głowa, dziób, skrzydła, ogon, nogi).

• Użyj różnych kolorów do wykonania swojego obrazka.

• Posprzątaj swoje miejsce pracy. 



5. Na koniec posłuchaj odgłosów ptaków, które poznałeś do tej pory.

• SŁOWIK - https://www.glosy-ptakow.pl/slowik-szary/ 

• WRÓBEL - https://www.glosy-ptakow.pl/wrobel/ 

• JASKÓŁKA (DYMÓWKA) - https://www.glosy-ptakow.pl/dymowka/ 

• BOCIAN - https://www.glosy-ptakow.pl/bocian-bialy/ 

• WILGA - https://www.glosy-ptakow.pl/wilga/ 

• CZAJKA - https://www.glosy-ptakow.pl/czajka/?type1522 

• REMIZ - https://www.glosy-ptakow.pl/remiz/ 

POWODZENIA :)

DLA CHĘTNYCH

6. Wykonaj kartę pracy Nowe przygody Olka i Ady cz. 3 str. 66.

Podpisz fragmenty obrazka znajdujące się na dole cyframi: 1, 2, 3, 4, 5. Wpisz cyfry w 

odpowiednie puste pola na dużym obrazku.

7. Rysowane dyktando. Potrzebne materiały: biała kartka, kredki.

Narysuj obrazek według wskazówek. 

Połóż kartkę dłuższym bokiem do dołu. Na górze, na środku kartki narysuj słońce z sześcioma 

promieniami. Po lewej stronie słońca narysuj dwie niebieskie chmurki. Po prawej stronie słońca 

jedną niebieską chmurkę. Na dole kartki narysuj zieloną trawę. Na środku kartki narysuj domek. 

Dom ma niebieskie drzwi, dwa okna i czerwony dach. Na dachu znajduje się brązowy komin. Na 

kominie narysuj gniazdo i bociana w gnieździe. Z lewej strony domu narysuj drzewo. Z prawej 

strony domu narysuj samochód w dowolnym kolorze. 

POWODZENIA!
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