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Dzień Dobry, Witam wszystkich 

Myślę, że Wasze Kalendarze Pogody o które prosiłam na ostatnich zajęciach są 

Kolorowe i piękne   

 

I dalej będą się powiększać o każdy nowy dzień. 

Moi drodzy, naszym nowym tematem lekcyjnym jest 

,,Wiosna w naszej klasie” 

- Nauczymy się siać szczypior lub rzeżuchę; 

- opowiemy sobie i zaplanujemy wiosenne porządki 

 

Wielką radością każdego dziecka jest posiadanie 

swojej grządki w ogródku, skrzynki lub choćby 

doniczki, w której mogłoby hodować swoje roślinki. 

Mogłoby uprawiać natkę pietruszki lub szczypior z 

cebuli albo posiać kwiatki aksamitki. 

Zadanie 1.  

Załóżcie malutki ogródek na parapecie okna  w Waszym w domu, zasiejcie 

szczypior, rzeżuchę albo cebulkę i podlewajcie obserwując codziennie co będzie 



się zmieniało, zapisujcie (kto potrafi) i rysujcie zaobserwowane ciekawe zmiany 

w waszym domowym ogródku. 

Zadanie 2. 

 

 

A kogo szukała w ogródku bohaterka wiersza? 

Oto wiersz.  

Wyszłam sobie do ogródka, 
może spotkam krasnoludka? 
Może w cieniu pod drzewami 
siedzi z dziećmi i wnukami? 

O! Coś rusza się pod krzakiem! 
Eee.. to jakiś ptak z pisklakiem. 
Ptak z pisklakiem, pisklak z ptakiem, 
biegną szybko za robakiem. 

Przeleciało coś nad płotem! 
Czy to krasnal samolotem? 



Nie! To ważka. Strasznie wielka! 
Przezroczyste ma skrzydełka. 

Oj! Za drzewem ktoś tak stuka. 
Pewnie krasnal wnuków szuka. 
Nie! To dzięcioł dziobem pukał 
i niechcący mnie oszukał. 

Kto tak pędzi w stronę norki? 
Czyżby krasnal z wielkim workiem? 
Nie! To przecież mysia norka, 
a przed norka mysz. Bez worka. 

Co tak brzęczy? Czy to mucha? 
Czy też krasnal radia słucha? 
Przeszukałam pół ogródka, 
nie znalazłam krasnoludka. 

Ale może, kto to wie, 
krasnoludek znajdzie mnie? 

Czy podobał się wam wiersz? I czy wiecie kogo szukała bohaterka w 

wierszu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zadanie 3. 

Coraz cieplejsze dni skłaniają nas do robienia porządków. 

Wiosennych porządków! 

 

Czy zaglądacie we wszystkie kątki, jak wiosna w wierszu? 

Wiosna w kwietniu zbudziła się z rana. 
Wyszła wprawdzie troszeczkę zaspana, 
Lecz zajrzała we wszystkie zakątki: 
-Zaczynamy wiosenne porządki. 

Skoczył wietrzyk zamaszyście, 
poodkurzał mchy i liście. 
Z bocznych dróżek, z polnych ścieżek 
powymiatał brudny śnieżek. 

Krasnoludki wiadra niosą, 
myją ziemię ranną rosą. 
Chmury, płynąc po błękicie, 
a obłoki miękką szmatką 
polerują słońce gładko. 
Aż się dziwią wszystkie dzieci, 



że tak w niebie ładnie świeci. 
Bocian w górę poszybował, 
tęczę barwnie wymalował. 
A żurawie i skowronki 
posypały kwieciem łąki. 
Posypały klomby, grządki 
i skończyły się porządki. 

Proszę otwórzcie link na stronie internetowej. Oglądajcie uważnie piosenkę 

o ,,Wiosennych porządkach”  

Podaję link: 

https://www.youtube.com/watch?v=86oJl6h0n5g  

 

zadanie 4. 

Podaję karty pracy do uzupełnienia ( Ćwiczenie 11 i 12).   

Poniższe kolorowanki możecie również wyklejać plasteliną lub kuleczkami 

z bibuły. Pamiętajcie o samodzielności w ćwiczeniach z grafomotoryki. 

Pozdrawiam serdecznie  

Wasza pani Ania. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=86oJl6h0n5g


 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


