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 Wiosenne przebudzenie – kolory wiosny, pierwszy motyl. 

 

1. Wprowadzenie do zajęć – posłuchaj wiersza Bożeny Głodkowskiej 

 

,,Wiosna i moda’’ 

Pod koniec zimy wiosna wyjęła żurnali stosik. 

- w co mam się ubrać dumała , co w tym sezonie się nosi ? 

Założyć sukienkę w kropki? 

A może golf? No i spodnie? 

 

Co wybrać, by być na czasie i nie 

wyglądać niemodnie? 

Torebkę wziąć czy koszyczek? 

Na szyję apaszkę cienką, na głowę kapelusz z piórkiem 

czy lepiej beret z antenką? 

 

W tym czasie … - Gdzież ta wiosna? 

- pytali wszyscy wokół? 

- Zaspała? Zapomniała? 

Nie będzie jej w tym roku? 

 

I przyszła w zielonych rajstopach, 

w powiewnej złocistej sukience i miała wianek z pierwiosnków, 

a w ręce trzymała kaczeńce. 

 

Pachniała jak sklep z perfumami- 

wszak była calutka w kwiatach, 

sypała płatkami jak deszczem- 

i tak już zostało do lata. 

 



2. Rozmowa na temat wiersza: 

 jaki problem miała wiosna? 

 w co postanowiła się ubrać? 

 jak wyglądała? 

 

3. Spróbuj odpowiedzieć na pytania: 

- jakie kolory kojarzą ci się z wiosną? 

- jak wyglądałby świat, gdyby wszystko było zielone? 

 

4. Wykonaj karty pracy Nowe Przygody Olka i Ady cz. 3: 

• strony 52-53 

Samodzielnie lub z pomocą rodzica przeczytaj wiersz. Odpowiedz – Po czym poznajemy, że jest 

wiosna? Następnie rysuj motyle po śladach. Pokoloruj je tak, aby przypominały motyla cytrynka. 

• strony 56 i 57 

Przyjrzyj się obrazkom i spróbuj powiedzieć jak rozwija się żaba. Dokończ rysować żaby i 

pokoloruj je. Postaraj się nie wychodzić za linie. Wiem, że potrafisz.   

Następnie dorysuj sasankom brakujące elementy. Pokoloruj je według wzoru. Przyjrzyj się 

rozwojowi sasanki. Jak myślisz, czego potrzebowała, żeby urosnąć? 

 

5. Obejrzyj film na You Tube Kids  - Wiosna pierwsze oznaki w przyrodzie (link pod zadaniami). 

 

6. Wykonaj pracę plastyczną pt. „WIOSNA”. 

Przypomnij sobie wiosnę opisaną w przeczytanym dzisiaj wierszu oraz tą obejrzaną przed chwilą na 

filmie. Do wykonania pracy użyj farb i pędzli. Jeśli nie masz w domu farb, nie martw się :) 

Wykonaj pracę dowolną techniką, np. wyklejanka (kolorowym papierem lub bibułą), rysowanie 

kredkami lub flamastrami. 

 

7. Obejrzyj film na You Tube Kids  - Alfabet litera ł – polskie litery abecadło dla dzieci (link pod 

zadaniami).   

 

8. Zapoznanie z literą Ł, ł. 

Otwórz kartę pracy Nowe przygody Olka i Ady – Litery i liczby cz. 2  na stronie 46. 



 

Podziel słowo łodyga na sylaby i głoski. Ile jest sylab, a ile głosek w słowie łodyga? 

Wymień inne słowa z głoską ł na początku wyrazu w środku i na końcu. 

Wykonaj ćwiczenia z karty pracy str. 46 – 47. 

Samodzielnie lub z pomocą rodzica przeczytaj nazwy wiosennych kwiatów ze str. 48. 

Podpowiedź dla Rodzica - małe niebieskie kwiatki to – przylaszczka :) 

Rozwiąż rebusy. 

Rysuj palcem a następnie pisz po śladach litery ł i Ł na str.49. 

 

POWODZENIA :) 

 

Linki: 

Wiosna pierwsze oznaki w przyrodzie: https://www.youtube.com/watch?v=Wjo_Q1OYTmY 

Alfabet litera Ł – polskie litery abecadło dla dzieci: 

https://www.youtube.com/watch?v=dbcNF4SQETg 

https://www.youtube.com/watch?v=Wjo_Q1OYTmY
https://www.youtube.com/watch?v=dbcNF4SQETg

