
Objaśnienia użytych skrótów dotyczących podręczników: 

KP3-Karty pracy 

PiL-Piszę i liczę  

Cz-Książka do czytania  

W-Wycinanka 

 

Temat tygodnia: 

WSZYSTKO ROŚNIE 

Poniedziałek  

1. Wiosenne kwiaty- praca z wierszem Anny Łady-Grodzkiej; rozmowa na podstawie wiersza i ilustracji, 

poszerzanie słownika czynnego dzieci o nazwy kwiatów (przebiśnieg, kaczeniec, żonkil, krokus, tulipan)  

Pokazujemy dzieciom obrazki przedstawiające kwiaty, o których jest mowa w wierszu. Podczas recytacji 

wskazujemy właściwy obrazek i zadajemy pytanie: O jakich kwiatkach jest mowa w wierszu? Prosimy aby 

dzieci pokazały ilustracje wspomnianych kwiatów. Następnie czytamy jeszcze raz i prosimy aby dzieci 

powiedziały, który kwiatek był pierwszy, który drugi itd. Dzieci dzielą nazwy kwiatów na sylaby  

z jednoczesnym wyklaskiwaniem; wyróżniają pierwszą i ostatnią głoskę nazwy. 

 



         Przebiśnieg  

         Stokrotka  

       Kaczeniec 



         Krokus 

     Tulipan 

    Żonkil 

 



2. Jaki to kwiatek? –zabawa słuchowa. Dzieci rozwiązują zagadkę, a następnie odszukują prawidłowy 

obrazek.  

Jak ten kwiatek się nazywa, co słowo „pan” w nazwie ukrywa? (tulipan)  

3. Prawda/Fałsz – zabawa dydaktyczna 

Mówimy dzieciom zdania o tematyce wiosennej, a dzieci określają, czy zdanie jest prawdziwe (klaszczą w 

ręce), czy fałszywe (tupią w podłogę). 

- Na łące rośnie wysoka trawa, a w niej są biedronki, koniki polne, motyle? (prawda) 

- Po łące przechadza się bocian i szuka żabek? (prawda) 

- A żabki chowają się przed nim w trawie i wołają kra, kra? (fałsz) 

-Teraz jest pora roku, którą nazywamy Wiosna? (prawda) 

- Miesiąc, który mamy teraz, to luty? (fałsz) 

-Są trzy pory roku? (fałsz)                                                             

- Coraz cieplej się ubieramy? (fałsz) 

-Kolor zielony to kolor wiosny? (prawda) 

- Wiosną dzień jest krótszy? ( fałsz) 

-Wiosną słonko mocno grzeje? (prawda) 

-Zimą kwitną kwiaty? (fałsz) 

-Przebiśnieg i krokus to pierwsze wiosenne kwiaty? (prawda) 

-Wiosną przylatują ptaki z ciepłych krajów? ( prawda) 

4. Tulipan – praca plastyczna  

Materiały: 

 rolka po papierze toaletowym 

 farby, pędzle i woda lub kolorowy papier 

 blok techniczny 

 klej  

Tworząc tulipana, dzieci powinny pomalować tekturową łodygę – rolkę po papierze toaletowym, na zielony 

kolor. Teraz można wyciąć z bloku technicznego kształt kielicha i liścia. Pomalujmy je teraz na kolor 

czerwony oraz zielony. Liść można przykleić do łodygi, natomiast kielich wsunąć w nacięcia w górnej 

części rolki. 

 

 



Wtorek  

1. Monografia litery c na podstawie wyrazów: cebula, Celina – praca z KP3 str. 16  

- Nalep brakujące wyrazy pod obrazkami 

-Przyjrzyj się obrazkowi i powiedz co przedstawia. Wyszukaj w tekście i zaznacz c, C. 

-Pokoloruj litery c, C według pomysłu 

-Połącz każdą literę z właściwym pudełkiem 

-Napisz litery po śladzie 

2. Różne cebule- rozmowa na temat cebul jadalnych oraz cebul kwiatowych (porównanie kształtów, 

przeznaczenia, budowy oraz zapachu). Dzieci mogą spróbować cebulę spożywczą, obrać ją lub powąchać.  

 

Środa 

1. Praca z KP3 str. 17  

- Odszukaj 10 różnic między obrazkami i zaznacz je na ilustracji na dole 

-Dorysuj płatki kwiatkom tak, aby było ich tyle, ile pokazują liczby 

2. Praca z PiL str. 49 

- Dorysuj bazie i krokusy  

- Na każdej następnej krze narysuj o 1 bałwanka mniej, niż jest na poprzedniej 

-Napisz cyfry po śladzie 

3. Praca plastyczna – bocian 

Można pozwolić dzieciom na samodzielne pomalowanie dłoni grubym pędzlem, lub swobodne moczenie 

dłoni w miseczce wypełnionej farbą. Następnie dziecko odbija dłoń i domalowuje brakujące elementy. 

 

 

Czwartek 

1. Praca z Cz str. 50-51 (ćwiczenia w czytaniu, odczytywanie instrukcji obrazkowo-literowej) 

-Wysłuchaj wiersza zagadki i powiedz o czym opowiada. Wyszukaj w tekście wszystkie litery c, C  

i podkreśl 

-Spróbuj przeczytać tekst pod obrazkiem 

-Popatrz na instrukcję. Opowiedz, w jaki sposób można przygotować syrop z cebuli 



2.Praca z PiL str. 50 (ćwiczenia sprawności manualnej, ćwiczenia w pisaniu litery c po śladzie) 

-Narysuj cebulę po śladzie. Dorysuj szczypiorek. Pokoloruj rysunek 

-Narysuj szlaczek po śladzie i go dokończ 

-Napisz litery po śladzie 

-Napisz wyrazy po śladzie 

3. „Coś na c”- burza mózgów – dzieci wymyślają wyrazy, które zaczynają się od głoski c.  

 

Piątek 

1. Praca z KP str. 18  

- Oznacz kolejnymi liczbami postaci od najmłodszej do najstarszej. Zacznij od 1 

-Nalep obok każdej postaci drugą postać tego samego wzrostu 

-Dorysuj drugą połowę tulipana  

2. Praca z PiL str. 51 

-Przyjrzyj się pierwszemu przykładowi. Odczytaj działania. Uzupełnij puste miejsca zgodnie ze wzorem 

 

3. Tajemnica małego nasionka- słuchanie opowiadania i rozmowa dotycząca treści 

- Kto zaopiekował się ziarenkiem ? 

-Co zrobiło ziarenko w ziemi? 

-Dlaczego ziarenko się rozzłościło i co zrobiło ze złośći? 

-Co pojawiło się w miejscu pęknięcia?  

-Co wyrosło z ziarenka ? 

 

 


