
Witam serdecznie moje kochane „Pszczółki” zachęcam Was do pracy 

online. W tym tygodniu porozmawiamy sobie o wiośnie, a dokładnie o 

przedwiośniu i zjawiskami z tym okresem związanymi: 

 
 Poniedziałek : odkrywanie  litery C,c małej i wielkiej, drukowanej i pisanej, 

utrwalenie poznanych liter, układanie modeli i schematów dźwiękowych, liczenie 

wyrazów w zdaniu. 

        Karty Pracy:  

5l  Przygotowanie do czytania i pisania s.60-61 ( książka różowa)                    

     6l: Litery i liczby cz.2 .s.40-43 ( ksiązka zielon) 

 Wtorek: proszę uzupełnić karty pracy cz.3 do s.44 ( fioletowa książka) 

 Środa:  

 malowanie farbkami „Deszczowa chmurka” celem doskonalenia sprawności manualnych. 

 Nauka piosenki: „ Maszeruje wiosna”: 

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

 

 Czwartek:  

       Słuchanie wiersza „MARZEC” celem- rozwijanie mowy, poznawanie zjawisk 

atmosferycznych charakterystycznych dla przedwiośnia. 

 Marzec ma ogromny garniec. 

 Mieszka w nim przez całe noce,  

Wieje w garncu nieustannie  

Syczy cos i bulgocze. –  

Powiedz, Marcu, Co masz w garncu? – 

 Mam składniki różnorodne:  

Wiatry ciepłe, wiatry chłodne,  

Chmury, słońce, śnieg i wodę- z nich przyrządzam Wam pogodę.  

 

Rozmowa na temat wiersza:  Do kogo porównany był marzec w wierszu?  Jakie składniki 

zawierała potrawa w garncu, którą gotował marzec? Jaką potrawę ugotował?  Jakie zmiany 

zachodzą w pogodzie wczesną wiosną? 

Karty Pracy: cz.3. s. 41-46 

 

Piątek:  

https://www.youtube.com/watch?v=VL7s-ENTyXo –zabawa matematyczna 

karty pracy cz.3 s.47-51 

 

Zachęcam do zabawy z językiem angielskim z dziećmi -zabawa w sklep                                      

( przeprowadzenie  rozmowy z dziećmi jak robimy zakupy) 

Dialog  in the shop: 

Can I help you? 

Yes pleas 

What would do you like? 

I would like….I want to buy… 

Can you show me 

What can I get for you… 

Give me ….please 

I’m just looking thanks 

I’m looking for… 

https://www.youtube.com/watch?v=LFPthrmErcY
https://www.youtube.com/watch?v=VL7s-ENTyXo


How much … 

How would you like to pay? 

Cash, credit card.. 

Anything else 

No, thank you. 

 Shops: clothes, pet shop, bookshop, toys, beauty salon, dairy, bar, butcher, chemist, 

department store, florist’s, hairdresser, supermarket, 

Utrwalenie poznanych piosenek o zwierzętach egzotycznych: 

https://www.youtube.com/watch?v=p5qwOxlvyhk 

https://www.youtube.com/watch?v=wCfWmlnJl-A 

https://www.youtube.com/watch?v=p5qwOxlvyhk

