
KARTA PRACY III

1. Wiosenne kwiaty – szukamy zwiastunów wiosny. 

Poszukaj w internecie wiosennych kwiatów wpisując hasło „Zwiastuny wiosny”. Zapoznaj się z      
ich nazwami. 

2. Otocz pętlą tylko te obrazki, które przedstawiają zwiastuny wiosny.



Proszę wypełnić kontury tulipana małymi kulkami uformowanymi z plasteliny.



 3. Zwiastuny wiosny – przebiśniegi

     Materiały:

 niebieski karton A4
 zielony papier kolorowy
 3 płatki kosmetyczne
 biały materiał lub waciki kosmetyczne
 klej magiczny
 nożyczki

Na kartonie przyklejamy liście i łodygi z zielonego papieru. Z płatków higienicznych wycinamy
kwiaty i doklejamy je. Na dole kartonu przyklejamy kawałki białego papieru lub płatków - 
imitujące śnieg.



4. Porównanie liczb w zakresie 10.

Narysuj dwa drzewa. Na pierwszym drzewie narysuj 5 pąków. Na drugim drzewie narysuj 8 pąków.
Policz pąki na każdym drzewie. Zapisz te cyfry pod drzewami. Otocz pętlą drzewo, na którym jest 
więcej pąków. 

5. Zajęcia kulinarne.

Wykonaj samodzielnie lub z pomocą, wiosenny twarożek do kanapek na śniadanie. 
Potrzebne Ci będą takie składniki:

• kostka sera białego
• kilka łyżek jogurtu naturalnego
• rzodkiewka 
• szczypiorek 
• sól i pieprz

Z przyborów:

• nóż 
• deska
• miska
• łyżka
• tarka

Wykonanie: 
Umyj dokładnie ręce. Umyj rzodkiewki i szczypiorek, osusz. Kostkę sera wymieszaj z kilkoma 
łyżkami jogurtu naturalnego. Rzodkiewki zetrzyj na tarce o dużych oczkach, szczypiorek posiekaj 
drobno. Rzodkiewki i szczypiorek dodaj do serka, wymieszaj, dopraw solą i pieprzem do smaku. 
Posmaruj przygotowanym serkiem kanapki. Zaproś na śniadanie Rodzinę. Smacznego!

6. Gospodarstwo domowe.

Wiosenne porządki w szafie: 
1. Z pomocą rodzica posegreguj swoje ubrania w szafie, z zimowych na wiosenne. 
2. Pościeraj kurze w szafkach.
3. Z pomocą rodzica spróbuj poskładać swoje ubrania, tak by nie zajmowały w szafie dużo miejsca.
 
W poniższym linku kilka metod składania ubrań. Wklej link do strony www.youtube 
https://www.youtube.com/watch?v=TK1bMB9f9UQ
https://www.youtube.com/watch?v=Qj2MKVmaiyQ

https://www.youtube.com/watch?v=Qj2MKVmaiyQ
https://www.youtube.com/watch?v=TK1bMB9f9UQ
http://www.youtube/


7. Zajęcia z muzyki.

Rozwijanie zdolności muzycznych – gra na dzwonkach diatonicznych.
Z pomocą Rodziców zagraj wybrane melodie na wirtualnych cymbałkach.

https://www.eprzedszkolaki.pl/gry-edukacyjne/sztuka-technika-i-kreatywnosc/119/wirtualne-
cymbalki
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