
KARTA PRACY II

1. Przypominamy pory roku i miesiące.
     
    Połącz miesiące z odpowiednią porą roku. Podkreśl porę roku, którą mamy teraz. 
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                                   Lipiec                                                                                      

2. Co możemy robić wiosną?

    Poproś Mamę, by przeczytała Ci zdania. Ty wybierz z nich te, które mówią nam o tym co 
możemy robić wiosną.

* Sprzątamy w ogrodzie i grabimy trawę. 
* Zjeżdżamy na sankach z górki.
* Idziemy do lasu na grzyby.
* Sadzimy Kwiatki w ogródku.
* Opalamy się na leżakach.
* Porządkujemy grządki w ogródku by posiać warzywa.
* Przycinamy drzewka i krzewy w sadzie.

3. Rozwiąż zadania.

* Narysuj 3 wazony. Pierwszy wazon pokoloruj na żółto, drugi na niebiesko a trzeci na zielono. W 
pierwszym wazonie narysuj 2 tulipany, w drugim wazonie 3 tulipany a w trzecim wazonie tyle 
tulipanów, ile jest razem w pierwszymi drugim wazonie.



*

4. Wykonaj prace plastyczną. 
     Namaluj palcem farbą plakatową rysunek pt. „Wiosenne zajęcia” 



5. Ogrodnictwo - Hodowla Rzeżuchy.

   Środki dydaktyczne: kubeczek lub skorupka jajka, wata, nasiona rzeżuchy, woda.

Instrukcja Hodowli rzeżuchy:

1. Rozłóż watę w pudełku.

2. Nalej tyle wody, aby zmoczyć watę.

3. Nasyp nasiona.

5. Ustaw na oknie.

6. Pamiętaj o podlewaniu. 

Wyrośniętą rzeżuchę ścina się nożyczkami i dodaje do: zup, sosów, kanapek, sałatek, surówek, past 
jajecznych, twarożku i masła. Nie potrzeba wtedy dodawać soli i innych przypraw. Zalecana porcja 
to 3−4 łyżeczki rzeżuchy dziennie.
Ma pikantny, intensywny, ostry smak, co nie każdemu może się spodobać, ale warto się do niego 
przekonać, bo rzeżucha dostarcza organizmowi cennych składników.

- Dlaczego jedzenie warzyw m.in. rzeżuchy jest ważne?
/ posiada witaminy i inne substancje odżywcze/
- Co się dzieje z naszym organizmem kiedy jemy dużo warzyw?
/jesteśmy zdrowi, nie chorujemy, mamy ładna cerę, lepiej widzimy/





6. Rękodzieło
  
1. Skopiuj  poniższy link, wklej do strony www.youtube    
https://www.youtube.com/watch?v=9INVrVQRpus  (Śpiew ptaków w lesie –odgłosy natury-
muzyka relaksacyjna)
2. Przy wiosennych odgłosach natury, śpiewu ptaków wykonaj kolorowankę relaksacyjną ,,Wiosna 
w ogrodzie’’ według własnego doboru kolorów i pomysłu.
3. Środki dydaktyczne – kredki, ołówek.

7. Zajęcia rozwijające umiejętności szkolne (4 prace do wydrukowania).

https://www.youtube.com/watch?v=9INVrVQRpus
http://www.youtube/









