
Zadanie dla moich „Misiów”.Spróbuj wodzić po śladzie najpierw paluszkiem a następnie kredką. Staraj 

się robić to dokładnie. 

 



  

 

Naucz się śpiewać piosenkę pt. „Maszeruje wiosna” a nastepnie pobaw się z rodzeństwem lub z 

dorosłym członkiem rodziny w rytm muzyki. 

https://www.youtube.com/watch?v=yNLqW1kp9Pw  

 

Posłuchaj wiosennej piosenki „ W naszym ogródeczku” .Miłego słuchania. 

https://www.youtube.com/watch?v=08_S0RA3mac  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=yNLqW1kp9Pw
https://www.youtube.com/watch?v=08_S0RA3mac


Przyglądnij się bociankowi. Z pomoca dorosłego spróbuj wykonać swojego bocianka.Wykoloruj i wytnij 

ptaszka. 

 

https://4.bp.blogspot.com/--KrzgZuGb80/VkRg9YKgw7I/AAAAAAAAnYo/ucuqIFdyBlk/s1600/127-vert.jpg


Opowiadanie do czytania z osobą dorosłą.  

O jakiej porze roku mowa jest w opowiadaniu? 

Zadanie dla 4-latków i dla chętnych 3-latków.Wykonaj ilustrację do opowiadania. Zapraszam do 

malowania farbami plakatowymi. 

 

Opowiadanie H. Zdzitowieckiej „Szukamy wiosny” 

 

- Joasiu! Joasiu! Chodź prędzej! – woła Terenia. 

- Co się stało? 

- Chodź, pokażę ci wiosnę! 

Pobiegły do pobliskiego parku. Drzewa były jeszcze nagie i szare, w cieniu leżał brudny, topniejący 

śnieg, ale słońce świeciło jasno i sikorki świergotały wesoło. 

- Gdzie jest wiosna? – spytała zdziwiona Joasia. – Przecież sikorki były tu przez całą zimę… 

- Zobacz! 

Z nagich gałązek zwieszały się wiotkie, delikatne bazie, z których sypał się złocisty pyłek. 

- Kwitnie! – ucieszyła się Joasia. – To już naprawdę wiosna idzie. Poszukajmy jej jeszcze gdzie indziej. 

Nagle Joasia przyklękła pod krzakami i pochyliła się nad czymś. Terenia podbiegła i teraz ona 

wykrzyknęła głośno: 

- Jakie śliczne! 

Z ziemi wyrastały mocne, jędrne, zielone listki, a spomiędzy nich mały, delikatny dzwoneczek złożony z 

trzech dłuższych i trzech krótszych płatków. 

- Przebiśnieg! Pierwszy kwiatek wiosny! 

- Przebiśnieg – powtórzyła Terenia. – Jaka to ładna nazwa. To tak, jakby on się przez śnieg przebijał do 

słońca. 

- Bo tak jest. Wiesz. Tereniu, on wcale nie boi się zimna i naprawdę nieraz spod śniegu wyrasta. 

- Szkoda, że w parku nie można zrywać kwiatów – martwiła się Terenia – Zerwałabym go i zaniosła do 

domu. Ale może przebiśniegi są też i w naszym lesie? 

- Tych w lesie także zrywać nie wolno! – zawołała Joasia. – Bo przebiśniegów jest u nas coraz mniej i 

mogą zupełnie wyginąć. 

- To musimy pilnować, żeby ich nikt nie zrywał – oświadczyła Terenia. – Powiemy o tym także innym 

dzieciom, żeby i one pilnowały przebiśniegów. Przecież to pierwsze kwiaty wiosny! 

 

 

 

 

 

 

 



Wykonaj ćwiczenie:pomóż znaleźć cień zwierzątka.Najpierw wskaż palcem a następnie zaznacz ślad 

ołówkiem. 

 

 

 

 

https://onlinecursosgratuitos.com/50-atividades-biblicas-da-arca-de-noe-para-imprimir-e-colorir-ensino-religioso/


Policz palce a następnie zamaluj tyle kółek ile wskazuje dłoń. Każde zadanie wykonaj kredką innym 

kolorem. Zawsze zaczynaj kolorować od lewej strony.  Nazwij te kolory. 

 

 

http://school.belirtivenedenleri.com/ateliers-de-numeration-ps-ms/

