
Witamykochani! 
W tym tygodniu będziemy realizować temat : 

„WSZYSTKO ROŚNIE”(30.03 – 3.04.2020) 
Poniżej zadania dla Was, życzymy miłej nauki i rodności, ściskamy 
Pani Luiza i Marysia :) 
 
 
Zad 1.Wysłuchaj wiersz, zastanów się i odpowiedź na pytanie: 
• „o czym opowiada wiersz?” 
• „czy zapamiętałeś o jakich kwiatach jest mowa w wierszu?” 
 
Powtórz wraz z rodzicem nazwy kwiatów wskazując je na ilustracji. 
 

 
Maria Konopnicka „Nasze kwiaty” 
 

 

Jeszcze śnieżek prószy,  
Jeszcze chłodny ranek,  
A już w cichym lesie 
Zakwita sasanek.  

A za nim przylaszczka 
Wychyla się z pączka,  
I mleczem się żółtym 
Złoci cała łączka.  

I dłużej już dzionka 
I bliżej słoneczka…  
A w polu się gwieździ 
Biała stokroteczka.  

A dalej fiołki,  
Wskroś trawy, pod rosą,  
W świeżych swych czareczkach 

Woń przesłodką niosą.  

A tuż ponad strugą,  
Co wije się kręta,  
Niezapominajka 
Otwiera oczęta.  

 
 
 
 
 
Zad 2. Połącz w pary i omów obrazki, które są oznakami wiosny: 



 



 
 
Zad 3. „Już wiem, umiem, potrafię” – wiosenne zagadki: 
 
• Kolorowe i pachnące, czy w ogrodzie, czy na łące, zawsze chętnie je zbieramy na 
bukiecik dla swej mamy. (Kwiaty) 

 
• W marcu się zaczyna, gdy się kończy zima. Przyjdzie z wiatru ciepłym wiewem, z 
pięknem kwiatów, z ptaków śpiewem. (Wiosna) 

 
 
• Przez śnieg się dzielnie przebijają i śnieżnobiałe płatki mają. (Przebiśniegi) 
 
• Wiosną na drzewie się zieleni, ale opada na jesieni. (Liść) 
 
• Gdy się schowa za chmury, świat staje się ponury. A weselej na świecie, kiedy 
"śmieje się" z góry. (Słońce) 

 
 
Zad 4. „Eksperyment małego badacza” - Sadzimy rzeżuchę, poniżejinstrukcja:) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=WqUG3DAtC34 
 
 
Zad 5. Ułóż puzzle ze sylwetami wiosennych kwiatów: 



 
 
 



Zad 6.Chwila na wesołą logopedię – ćwiczymy aparat mowy 

 

 

„Wiosenne porządki Sowy” 
ćw. narządów artykulacyjnych 

 

Sowa rozejrzała się po swojej dziupli (przesuwamy językiem 

po podniebieniu górnym, wewnętrznych ścianach policzków i 

podniebieniu dolnym). Zauważyła duży bałagan. Postanowiła więc 

zrobić porządek. Zaczęła od odkurzania sufitu dziupli (przesuwamy 

czubkiem języka od przodu do tyłu po podniebieniu górnym), zdjęła 

też firanki (dotykamy czubkiem języka górne zęby) i włożyła je do 

pralki (robimy motorek wargami). Po chwili pralka zaczęła płukanie 

firanek (przepychamy powietrze wewnątrz buzi). Sowa odkurzyła 

też ściany (przesuwamy czubek języka po wewnętrznej stronie 

policzków) oraz podłogę (przesuwamy czubkiem języka po 

podniebieniu dolnym w okolicach łuku zębowego). Następnie 

rozwiesiła firanki (ponownie dotykamy czubkiem języka górne zęby). 

Sowa była bardzo zadowolona z wykonanej pracy i szeroko się 

uśmiechnęła (rozciągamy szeroko usta). Dumna wyjrzała z dziupli i 

rozejrzała się wokoło (oblizujemy wokoło wargi), spojrzała w 



górę(dotykamy czubkiem języka nosa), spojrzała w dół (dotykamy 

czubkiem języka brody), rozejrzała się też w prawo (przesuwamy 

czubkiem języka do prawego kącika ust) i w lewo (przesuwamy 

czubkiem języka do lewego kącika ust). Wszędzie był porządek i 

słychać byłośpiewające ptaki ( naśladujemy ćwierkanie ptaków). 

 
 
Zad 7. „Wyginam śmiało ciało” –zabawa ruchowa naśladowcza przy muzyce. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=S5TFdKc6TB4 
 
Zad 8. Pokoloruj starannie obrazek, opisz co na nim widzisz. 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


