
Czwartek 27.03.  

 Ile ptaków przyleciało wiosną? 

        1. Odpowiedzcie mi proszę na pytania: 

- Jaką mamy obecnie porę roku?                                                                                                                                     

- Jacy goście wrócili do nas i tak pięknie śpiewają?                                                                                                           

- Skąd wróciły ptaki?                                                                                                                                                

− Dlaczego niektóre ptaki na zimę odlatują?                                                                                               

− Gdzie ptaki budują gniazda?                                                                                                                                   

- A potraficie  wymienić chociaż jednego ptaka, który do nas powrócił zza morza?       

(bocian, jaskółka, kukułka, zięba, skowronek, żuraw, dzika kaczka, dzika gęś, łabędź). 

2. Wysłałam Wam  ilustracje przedstawiające gniazda różnych ptaków. Obejrzyjcie je. 

3. Potrzebna nam będzie plastelina. Wykonajcie z niej gniazdo dla ptaszka.                                       

Jeśli nie macie plasteliny, to narysujcie gniazdo kredkami na kartce papieru. 

       4.Poproście rodziców, aby przeczytali Wam piękny wiersz o wiośnie. Podczas słuchania 

zapamiętajcie, jakie zwierzęta wystąpiły w tym wierszu. 

Naplotkowała sosna, że już się zbliża wiosna. 

Kret skrzywił się ponuro: - Przyjedzie pewno furą 

Jeż się najeżył srodze: - Raczej na hulajnodze. 

Wąż syknął: - Ja nie wierzę, przyjedzie na rowerze. 

Kos gwizdnął: - Wiem coś o tym, przyleci samolotem. 

- Skąd znowu - rzekła sroka - ja z niej nie spuszczam oka 

i w zeszłym roku w maju widziałam ją w tramwaju. 

- Nieprawda wiosna zwykle przyjeżdża motocyklem! 

- A ja wam tu dowiodę, że właśnie samochodem. 

- Nieprawda, bo w karecie! 

- W karecie? - Cóż pan plecie? 

Oświadczyć mogę krótko, że płynie własną łódką! 

A wiosna przyszła pieszo. 

Już kwiaty za nią śpieszą, już trawy przed nią rosną 

i szumią - Witaj wiosno! 

 A teraz posłuchajcie go jeszcze raz i w trakcie słuchania policzcie na paluszkach, ile zwierząt 

wystapiło w tym wierszu. 

         5.W kartach pracy nr 2 wykonajcie  ćwiczenie ze strony 49. Kilka dni temu 

opowiadałam Wam o tęczy. Powstaje ona wtedy, gdy świeci słońce i pada deszcz. Policzcie 

przerywane linie, to przypomni Wam się, ile kolorów ma tęcza. Poprawcie je kredkami zgodnie z 

podanym na dole kodem. Nazwijcie  wszystkie kolory tęczy.                                                



         6. Ćwiczenie dodatkowe.                                                                                                    

Wykonajcie ćwiczenie w książce” Wzorki w kolorki” ze strony 7. Jest  bardzo proste i 

zrobicie je szybciutko. Wystarczy poprawić kredką linie łączące konewki z kwiatami. 

Powodzenia. 

 

Gdyby komuś z Was nudziło się w sobotę to podaję Wam do zrobienia pracę plastyczną. 

Wytnijcie z zielonego papieru 6 kółek. Dwa kółka muszą być większe, cztery kółka 

mniejsze.  Ułóżcie  z nich żabki wg własnego pomysłu, a następnie przyklejcie jej na kartce z 

bloku.  Zwróćcie uwagę na to, która część ciała u żabki jest największa. 

 


