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Zajęcia Rozwijające Komunikowanie się 

Dzień Dobry, Witam wszystkich 

Omówimy sobie ciekawy temat zajęć, jakim jest: 

,, Ja – w świecie przyrody”,  

- poznamy Zwiastuny Wiosny,  

- będziemy kształtować właściwy stosunek do przyrody, 

- rozwijać słownik bierny i czynny. 

Zadanie 1. Uważnie słuchajcie przysłów i wierszy 

,,W marcu, jak w garncu” – to jedno z przysłów o wiosennych miesiącach.  

A o miesiącu kwietniu co nam mówi przysłowie, posłuchajcie – 

 

 

 



Znane przysłowie mówi: ,,kwiecień – plecień 

poprzeplata trochę zimy, trochę lata. To słoneczko 

przygrzewa, zaraz znów śniegiem poprószy’’.  

Tak też jest przedstawiony ten miesiąc w piosence  

„Kwiecień-plecień”. 

Idzie za kwietniem rowem zielonym 
pierwsza stokrotka w śniegu kwietniowym.  
Na skrawku ciepła, na zimna brzeżku, 
kwiat przebiśniegu usiadł w dołeczku. 

ref: Kwiecień, plecień, 
bo przeplata. 
trochę zimy, 
trochę lata. (bis) 

Śniegiem sypnęło; czy kwiaty wschodzą 
na pożegnanie ostatnim mrozom? 
Uderza wiosna o skrzydła ptakom 
śpiew się poturlał z góry po dachu. 

Pooglądajcie film 

https://www.youtube.com/watch?v=AXNEs3UXP9Y  

W miesiącu Maju ,,Majowy deszczyk” 

Posłuchajcie: 

Ciepły, wiosenny deszczyk jest bardzo potrzebny 

przyrodzie. Dzięki niemu zieleni się trawa, rosną warzywa 

i owoce. 

Zatem zawołajmy, jak w wierszu: „Roś, deszczyku, roś!„ 

  

https://www.youtube.com/watch?v=AXNEs3UXP9Y


 

 

Roś deszczyku, roś! 
Będzie chleba dość! 
Urosną ziemniaki, 
groch nie byle jaki, 
kapusta – jak przetak,  
jak donica – rzepa, 
lny się zaniebieszczą, 
owsy zaszeleszczą, 
żyto się wykosi, 
pszenica zazłoci. 
Roś, deszczyku, roś! 
Będzie chleba dość. 

 Autor; Wiera Badalska 

 

Zadanie 2.  

policzcie sylaby i głoski w wyrazach: Wiosna, Marzec, Przedwiośnie; 

 

 



WIOSNA  

Wio – sna 

w-i-o-s-n-a 

 

MARZEC 

Ma –rzec 

M-a-r-z-e-c 

 

PRZEDWIOŚNIE 

Przed -wio – śnie 

P-r-z-e-d-w-i-o-ś-n-i-e 

 

Zadanie 3. Obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie 

Podejdźcie do okna w swoim domu i zaobserwujcie co zmieniło się w 

przyrodzie, jakie ciekawe zmiany zaszły i odnotujcie te zmiany w waszych 

,,KALENDARZACH  POGODY” 

Obejrzyjcie film o zmianach w przyrodzie 

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

Zadanie 4.  Spróbujcie odczytać tekst na kartach pracy w książce którą 

przesłałam dla was na adres e-maila.  

,,Materiały ćwiczeniowe dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w 

stopniu umiarkowanym i znacznym; cześć I” 

Str. 71 (karta pracy nr. 48); 

Str. 121 (karta pracy nr. 92); 

Str. 123 (karta pracy nr. 94); 

Str. 126 (karta pracy nr. 97); 

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


Pozdrawiam, wasza pani A. Goleń  

 

 

  

  


