
















FOiS 

Temat:  

 Wiosna dookoła -Wiosenne zagadki. 

Rodzic czyta dziecku, dziecko odpowiada, słucha odpowiedzi. 

 

1. Kolorowe i pachnące, czy w ogrodzie, czy na łące, zawsze chętnie je zbieramy na bukiecik dla 

swej mamy.  

2. Jak ten kwiatek się nazywa, co słowo „pan” w nazwie ukrywa? 

3. Wietrzyk wiosnę niesie, ciepłe są już ranki. A za wioską w lesie zakwitły 

4. Przysiadły na topoli. Stare gniazdo poznały! Dzieciom na powitanie o wiośnie klekotały.  

5. Znajdziesz je w cukierni lub na wiosennej łące, zanim się rozwiną w kwiaty kwitnące. 

6. Wiosną na drzewie się zieleni, ale opada na jesieni. 

7. Po marcu przyjeżdża w kwiecistej karecie. Przed majem odjeżdża. Kto taki? Czy wiecie? 

8. Co buduje każdy ptak, by chować pisklęta, a tylko kukułka, o tym nie pamięta? 

9. Zobaczysz je wiosną, gdy na wierzbach rosną. Srebrne futra mają. Jak się nazywają? 

10. Gdy się schowa za chmury, świat staje się ponury. A weselej na świecie, kiedy "śmieje się" z 

góry. 

11. Nie ma lepszej lotniczki. Ogon niczym nożyczki. Lepi gniazdo pod strzechą, jest dla ludzi 

pociechą. W powietrzu robi kółka. Kto to taki? 

12. Szarzeje i niknie w jesieni, a wiosną na łące znów się zazieleni. 

13. Czerwona w czarne kropki, to zagadka cała, każdy przecież wie, jak zwie się ta istota mała.  

14. Słońce świeci i deszcz pada, łuk kolorów zapowiada. 

 

Temat: 

Staram się być samodzielny – przygotowywanie do nauki szycia igłą. 

Potrzebne materiały: grubsza tektura, karton (może być z jakiegoś opakowania), dobrze 

naostrzona kredka, długa sznurówka lub sznurek, nożyczki. 

Kolejność czynności: 

- z kartonu wycinamy prostokąt wielkości kartki z zeszytu, 

- kredką robimy otwory w kartonie w jakiś wzór ( kółko, kwadrat, kwiat, słońce z 

promieniami), 

- na końcu sznurówki lub sznurka wiążemy gruby supeł, taki żeby nie przeszedł przez 

zrobione    

  otwory, 



- zadaniem dziecka jest przewleczenie sznurówki, sznurka przez zrobione otwory aby powstał  

  wzór. 

PORADY 

Tektura, karton muszą być dość twarde i mocne aby sznurek je nie podarł. 

 

 



 

Microsoft Word - formatowanie tekstu. 

Otwórz podany niżej link i obejrzyj film instruktażowy, spróbuj formatować dowolny tekst w ten sposób. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mSyy7HNAnFY&t=141s 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mSyy7HNAnFY&t=141s


ZRK Plastyka 

 Wiosenna praca plastyczna przedstawiającą tulipany a wykonana przy pomocy 

zwykłego ziemniaka. Zobaczcie, co można stworzyć wykorzystując naturalne materiały! 

Materiały i przybory: 

 kartka 

 ziemniak 

 nożyk 

 farby, pędzel, podkładka 

1. Ziemniaka przecinamy na pół- na obu częściach przy pomocy nożyka wycinamy kształt 

główki tulipana. 

 

 

2. Ziemniakowa pieczątka w dłoń i do dzieła! Pieczętowanie to prawdziwa frajda:) 

 



 

 

3. Domalowujemy zielone łodygi i liście…. i gotowe! 

 

 

Wiosenny obrazek z tulipanami w całej okazałości! 

 

 



Tematy z techniki od Kazi. 

 

 

Składanie w harmonijkę kartek z ulotek sklepu o wielkości prostokąta 6 cm x 

8 cm ( około 25 sztuk). 

 

Wykonanie ogona latawca. Na sznurek lub żyłkę nakłuwamy i nawlekamy 

kolorowe składanki wykonane wcześniej. 
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