
20.04.2020r 

Funkcjonowanie:  

Wykonaj dwie kolejne karty pracy według własnych możliwości. 

Przyjrzyj się planszy . Czy znasz te kwiaty? Przeczytaj lub poproś rodzica aby Ci przeczytał podpisy pod 

kwiatami. Spróbuj samodzielnie lub z pomocą napisać pięć nazw spośród podanych poniżej kwiatów. 

 

 

Rozwijanie komunikacji: 

Powiedz jak masz na imię i jak się nazywasz. Przypomnij sobie w jakiej miejscowości mieszkasz. 

Powiedz jaki jest Twój pełen adres zamieszkania . Jeśli nie pamiętasz , zapytaj Rodzica. Przygotuj 

kartkę . Napisz samodzielnie swój adres lub narysuj symbole : osoba  (podpisz  swoim imieniem i 

nazwiskiem), dom ( wpisz numer domu i miejscowość, w której mieszkasz). Jeśli  masz z tym kłopot, 

poproś Rodzica o pomoc. 

 

 



21.04.2020r 

Funkcjonowanie:  

Wykonaj kolejne dwie karty pracy według własnych możliwości. 

Dziś będziemy ćwiczyć posługiwanie się kalendarzem. 

 

Odszukaj w kalendarzu podanych dat i wpisz jaki to dzień ( przykład: 16.kwiecień- czwartek) 

2.kwiecień- 

6.kwiecień- 

11.kwiecień- 

14.kwiecień- 

19.kwiecień- 

22.kwiecień- 

27.kwiecień- 

Podejdź do kalendarza domowego i sprawdź daty Świąt Wielkiej Nocy. Jeśli chcesz, sprawdź swoją 

datę urodzin i imienin . Jakie to będą dni w tym roku? 

 



Plastyka: Przygotuj kartkę A- 3 ( dużą) z bloku rysunkowego, ołówek i farby. Stworzymy wiosenny 

krajobraz malowany palcami . Na kartce narysuj to, co kojarzy ci się z wiosną, następnie umocz palec 

w farbie i stempluj po kartce tak, aby powstały drzewa, krzewy, kwiaty lub inne wiosenne rośliny. 

A to moja propozycja wiosennego krajobrazu : 

 

 

 

22.04.2020r 

Funkcjonowanie:  

Wykonaj kolejne dwie karty pracy według własnych możliwości. 

Obejrzyj film o krążeniu wody w przyrodzie wody w przyrodzie 

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

Powiedz Rodzicowi co zapamiętałeś z filmu. 

Woda krąży w przyrodzie od milionów lat i aby jej zasoby służyły 

ludziom i zwierzętom musimy ją oszczędzać i chronić przed zanieczyszczeniami. 

Jakie znasz sposoby sposoby na oszczędzanie wody? Zastanów się , powiedz Rodzicowi. 

 W domu możesz oszczędzać wodę poprzez: 

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


1.Zlokalizowanie kapiących kranów i nieszczelnych spłuczek, jeśli takie są trzeba naprawić. 

2.Nigdy nie wylewaj niepotrzebnie wody, gdy można ją użyć np.: do podlewania kwiatów, ogrodu, czy 

sprzątania. 

3.Unikaj zbędnego spłukiwania toalety. Nie wrzucaj śmieci. 

4.Bierz szybki prysznic. 

5.Do kąpieli napełniaj wannę w 1/3, a przedtem zatkaj odpływ korkiem. 

6.Zakręcaj kran, kiedy myjesz zęby. 

7.Kiedy zmywasz naczynia napełnij jedną komorę zlewu, a następnie spłukuj 

szybko pod niewielkim strumieniem bieżącej wody. 

 

 

Funkcjonowanie:  

Wykonaj kolejne dwie karty pracy według własnych możliwości. 

Jeśli masz ochotę, przepisz na kartkę i wykonaj dodatkowe działania. 

 

 

 

 

 



 

Plastyka:  

Wiosna w pełni, dlatego wykonamy kwitnącą gałązkę. Przygotuj dwie białe kartki A-4 ( małe), pustą 

butelkę plastikową, talerzyk i farbę. Sklej taśmą klejącą obie kartki, aby powstała jedna długa, tak jak 

na zdjęciu poniżej. Narysuj gałązkę -samodzielnie lub poproś o to Rodzica. Nalej trochę farby na 

talerzyk i umocz w niej dno butelki. Odciskaj kwiaty na gałązce. W ten sposób możesz zrobić również 

kwiaty w innych kolorach i stworzyć wiosenną łąkę, ogródek lub sad. 

 

23.04.2020r 

Funkcjonowanie:  

Wykonaj kolejne dwie karty pracy według własnych możliwości. 

Wymyśl trzy pary słów, które się rymują, zapisz je lub powiedz rodzicowi 

Np: kaczka – dziwaczka, 

słoń – koń – toń, 

woda - moda – pogoda – wygoda – zagroda… 

Wyszukaj z podanych wyrazów te, które się rymują i zapisz na kartce lub powiedz rodzicowi: 

sos, duch, brzuch, trąba, misio, Zdzisio, klapa, nos, mapa, łóżka, bomba, wycieczka, nóżka, 

ściereczka…) np.: sos – nos, brzuch – duch 

Rozejrzyj się wokół siebie, wyszukaj słowa na głoskę „ A”, „ K” oraz „ M” możesz wyszukać więcej 

przedmiotów na inne głoski. 



Np.: a – arbuz, k – kotek, m – mama… 

24.04.2020r 

Funkcjonowanie:  

Wykonaj kolejne dwie karty pracy według własnych możliwości. 

 Weź w dwie ręce piłkę lub jeśli jej nie masz, dowolny przedmiot wykonuj następujące polecenia: 

- Połóż piłkę przed sobą. 

- Połóż piłkę za sobą. 

- Połóż piłkę obok siebie. 

- Trzymaj piłkę nad sobą. 

 

Przyjrzyj się obrazkowi. Na środku stoi dom. Odpowiedz na pytania: 

-gdzie jest chmura ( nad domem) 

- gdzie jest drzewo… 

-gdzie jest słońca.. 

- gdzie jest motyl… 

- gdzie jest jabłko… 



-gdzie jest ptak…. 

Funkcjonowanie: 

Wykonaj kolejne dwie karty pracy według własnych możliwości. 

 

Odczytaj elementy budowy liścia z obrazka lub poproś o to Rodzica. Zamknij oczy i spróbuj powtórzyć 

wszystkie nazwy z pamięci. Zakryj nazwy i powiedz jak nazywa się każda część liścia. Wykonaj 

własnoręcznie rysunek liścia i podpisz jego elementy samodzielnie lub po śladzie. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plastyka:  

Dziś wykonamy wazon z wiosennymi kwiatami z plasteliny. Przygotuj plastelinę w różnych kolorach i 

kartkę z bloku technicznego. Przyklejając plastelinę na kartkę , wykonaj wazon i kwiaty według 

własnego pomysłu.  

  

Rozwijanie komunikacji:  

Przeczytaj samodzielnie lub z pomocą teksty. Policz zdania. Pamiętaj, że zdanie rozpoczyna się dużą 

literą, a kończy kropką.  

 


