
Piątek 27.03. Klasy 0 

„WITAMY WIOSNĘ NA ŁĄCE” 

1.Pobawmy się w poszukiwanie rymów do wiosennych słów np. 

o Wiosna – sosna, radosna 

o Skowronek – dzwonek 

o Sasanka -……… 

o Krokus - ……….. 

o Słońce - ………… 

o Kwiatki -………… 

o Wróbelek-……….. 

o Pszczoła- ……….. 

 

2.Spróbuj pokazać ten wiosenny wierszyk pani Bożeny Formy zatytułowany 

„Spotkanie z wiosną” 

Ciepły wietrzyk powiał dzisiaj - poruszaj rękami wysoko nad głową 

Kap, kap deszcz wiosenny pada -stukaj palcami o podłogę 

Słychać jak śpiewają ptaki -przyłóż rękę do ucha i nasłuchuj 

Pachną kwiaty, rośnie trawa - naśladuj wąchanie kwiatów, przejdź do 

przysiadu, powoli wstawaj, unieś ręce w górę poruszając nadgarstkami 

Słonko rano wcześnie wstaje - przeciągnij się 

I promyki swe wychyla - wyprostuj ręce i zatocz nimi koło 

Już pracują mrówki w lesie - przebieraj palcami po podłodze 

Miło z wiosną dzień zaczynać - klaszcz w rytmie wiersza. 

 

3.Zaznacz drogi Ady i Olka do kwiatów , nazwij kwiaty i narysuj je po 

śladzie.(Karta pracy cz.3. Str.54) 

 

 

4.Zabawa matematyczna- „Wiosna na łące” 



Przygotuj sobie liczmany np. klocki, kredki itp. 

Posłuchaj zadania: Pewnego dnia zakwitły na łące 2 stokrotki, następnego dnia 

zakwitły jeszcze 3.     Ile stokrotek zakwitło na łące?(Ułóż działanie przy pomocy 

liczmanów) 

2+3=5 

Posłuchaj zadania: W słoneczny dzień nad łąką fruwały 4 motylki cytrynki.Za 

chwilę przyleciało jeszcze 6 motylków. Ile motylków fruwa teraz nad łąką? Ułóż 

działanie przy pomocy liczmanów. 

4+6=10 

Wykonaj kartę pracy cz.3 str.55 

5.Spróbuj przeczytać samodzielnie lub z pomocą rodzica nazwy kwiatów w 

karcie pracy cz. 3 str.59(Pamiętaj o rysowaniu po śladzie) 

Czy wiesz że, niektóre rośliny są pod ochroną? Grozi im wyginięcie ,dlatego nie 

można ich zrywać, niszczyć, sprzedawać ani przewozić za granicę. W niemal 

wszystkich państwach są gatunki roślin podlegających ochronie. 

Miedzy innymi, kwiatami objętymi ochroną  w Polsce są : przebiśnieg, zawilec, 

krokus i sasanka. 

Pokoloruj rysunki tych kwiatów (Karta pracycz.3 str.59)(Szlaczek?) 

6.Znasz rymowankę o przebiśniegu? Jeśli nie - naucz się tej: 

Gdy poczuł, że zbliża się wiosna, 

Przebił śnieg i na świat się wydostał. 

7.Posłuchaj  kilku zdań o przebiśniegu: 

1. Przebiśnieg przebija śnieg. 

2. Przebiśniegi są kwiatami objętymi ochroną. 

3. Przebiśnieg ma białe, delikatne płatki. 



Policz słowa w poszczególnych zdaniach. 

Jeśli starczy Ci ochoty, siły i zapału do pracy to narysuj rodzicom piękną 

wiosenna łąkę pełną słońca ,motyli i wiosennych kwiatów znajdujących się pod 

ochroną.  

 Zachęcamy również do zabaw matematycznych, link pod zadaniami. 

POWODZENIA  

 

 

 

 

 


