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Witamy Was po świątecznej przerwie! Mamy nadzieję, że miło spędziliście czas, 
odpoczęliście i dziś będziecie pracować ze zdwojoną siłą! A więc… trzy, dwa, jeden, 
start!!!

1. Rozwiąż krzyżówkę, uzupełnij zdanie odgadniętym hasłem – zeszyt ćwiczeń, 
polecenie 3 s.31.

2. Postaraj się zapamiętać następującą informację:

Kalendarzowa wiosna zaczyna się 21 marca, a kończy 21 czerwca. Miesiące 
wiosny to: marzec, kwiecień, maj.

3. Poproś kogoś dorosłego o przeczytanie informacji o wiośnie ze s. 38 
w podręczniku.

4. Która informacja jest dla Ciebie najciekawsza? Przypomnij jej treść.

5. Czy znasz jakieś ciekawostki dotyczące wiosny, których nie ma w podręczniku? 
Może np. o przylatujących ptakach?

6. Poproś kogoś z domowników o przeczytanie zagadek. Rozwiąż je. 

Zobaczysz je wiosną,

gdy na wierzbach rosną.

Srebrne futra mają.

Jak się nazywają?     (bazie)

Powrócił do nas z dalekiej strony,

ma długie nogi i dziób czerwony.

Dzieci się śmiały, gdy go witały,

żabki płakały przez dzionek cały.     (bocian)

Co buduje każdy ptak,

by chować pisklęta,



a tylko kukułka,

o tym nie pamięta?     (gniazdo)

Nie ma lepszej lotniczki. 

Ogon niczym nożyczki. 

Lepi gniazdo pod strzechą. 

Jest dla ludzi pociechą. 

W powietrzu robi kółka. 

Kto to taki?           (jaskółka)

Wiosną na drzewie się zieleni, 

ale opada na jesieni.     (liść)

7. Zagadki rozwiązane? Świetnie! Popatrz na wyrazy, które są ich rozwiązaniami, 
a potem zasłaniaj kolejne wyrazy i napisz je z pamięci. Na pewno dasz radę!

bazie, bocian, gniazdo, jaskółka, liść

8. Teraz przeczytaj wspólnie z kimś dorosłym wiersz Jana Brzechwy „Przyjście 
wiosny” i odpowiedz na pytania:

- Jakie postaci występują w wierszu?

- O czym rozmawiają ze sobą bohaterowie wiersza?

- Jakie pojazdy wymienione w wierszu pamiętasz?

- W jaki sposób przybyła wiosna?

9. Naucz się na pamięć wybranego fragmentu lub całego wiersza. Pamiętaj o podaniu
autora i tytułu wiersza oraz o pięknej recytacji! Poproś, aby rodzice nagrali Twoją 
recytację. Chętnie jej posłucham i ocenię:) Na naukę i przesłanie filmiku masz 
tydzień.

Wykonane  polecenie  nr  9  prosimy  przesłać  na
służbowy  adres  e-mail  nauczyciela,  dostępny  na



stronie  szkoły,  w  celu  sprawdzenia  i  oceny  pracy
dziecka.  Prosimy  o  zapisanie  imienia  i  nazwiska
ucznia oraz daty wykonania polecenia.

10. A teraz znajdź figury, które nie pasują do pozostałych - wykonaj polecenie 1 s. 31
w zeszycie ćwiczeń.

11. Wykonaj polecenie 1, s. 35 w zeszycie ćwiczeń.

12. Narysuj obrazek zgodnie z szyfrem, zacznij rysowanie od kropki – polecenie 2 s.
35 w zeszycie ćwiczeń.

13.  Potrafisz  już  odczytywać  godziny  na  zegarze.  Wykonaj  polecenie  3,  s.  35  
i polecenie 2, s. 36 w zeszycie ćwiczeń.

14.  Na  koniec  przypomnienie  znaków rzymskich  –  wykonaj  polecenie  3,  s.  36  
w zeszycie ćwiczeń.

15. Dla chętnych – zeszyt ćwiczeń, polecenie 1, s. 36.

Na pewno świetnie sobie poradzisz!


