
WIOSNA!!! 
Kochane dzieci! 

Jak wiecie, nadeszła już wiosna. Co roku witaliśmy ją razem. Ale ten rok jest 

wyjątkowy. Każdy z nas cieszył się nadejściem wiosny w swoim domu. Musimy 

jeszcze trochę wytrzymać, aby spotkać się w komplecie niebawem w szkole. 

Pamiętajcie o higienie osobistej, która jest teraz bardzo ważna. Myjcie 

dokładnie ręce, tak jak uczyłam Was w szkole. Nie zapomnijcie również o tym, 

że to nie są wakacje ani ferie. To czas, w którym musicie uczyć się w domu. 

Kochani rodzice! 

Wszyscy znaleźliśmy się w nowej sytuacji. Proszę pomóżcie swoim dzieciom w 

pracy, którą dla nich przygotowaliśmy. Pamiętajcie, że materiał, który 

zamieściłam pod spodem, nie jest do zrobienia na raz. To Wy znacie swoje 

dzieci, wiecie kiedy są zmęczone, a kiedy chętnie będą pracowały.  

Zapraszam do nauki! 

Nie możemy się gromadzić, ale to nie znaczy, że mamy zupełnie nie wychodzić z 

domu. Zachęcam wszystkich do spacerów na świeżym powietrzu: na podwórku, 

w lesie, w parku, na łące. Ja codziennie wychodzę na spacer. Wczoraj byłam w 

lesie. Zobaczcie co znalazłam? 

  To zawilec. 



Proszę, jak wyjdziecie na spacer, to poszukajcie jeszcze innych zwiastunów 

wiosny. Zróbcie zdjęcia i wyślijcie je na maila podanego na stronie naszego 

Ośrodka. Poproście o pomoc rodziców lub rodzeństwo. 

 

 

Na kolejnych stronach przygotowałam dla Was karty pracy. Należy je 

wydrukować i napisać po śladzie: 21 MARCA – czyli datę pierwszego dnia 

wiosny. Powodzenia! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dla Kuby M. 
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Dla Mateusza M. i Igi F. 
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A teraz posłuchajcie piosenki o wiośnie. Spróbujcie wyklaskać rytm, wytupać i 

wystukać: np. łyżką o łyżkę. W ten sposób musicie posłuchać utworu 4 razy. Za 

każdym razem zmieniając rodzaj akompaniamentu. 

Kliknij w link: 

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

Prawda, że ładna? 

Na wiosnę zmieniają się też warunki atmosferyczne. 

Pod spodem wkleiłam zdjęcia różnych zjawisk atmosferycznych. Postaraj się 

(razem z mamą, tatą, bratem lub siostrą) dopasować nazwy do zdjęć. 

A. Wiosenne roztopy 

B. Tęcza  

C. Słoneczna pogoda 

D. Burza 

E. Wiosenny deszcz 

 

 

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


 

 

 

 

Brawo! Myślę, że bez problemu poradziliście sobie z tym zadaniem. Zadanie 

zaliczone. 

 

Na następnej stronie przygotowałam dla Was kolejną kartę pracy. Nazwy dni 

tygodnia powtarzamy codziennie podczas zajęć. Proszę  wydrukować i napisać 

po śladzie nazwy dni tygodnia i ponumerować je od 1 do 7, gdzie 1 to 

poniedziałek. 

 

 

 



WTOREK……… 

 

                    PONIEDZIAŁEK  1 

 

ŚRODA……… 

 

                             PIĄTEK……… 

 

SOBOTA……… 

 

 

CZWARTEK……… 

 

 

NIEDZIELA……… 



A teraz posłuchajcie wiersza o wiosennych porządkach. 

Kliknij w link: 

https://www.youtube.com/watch?v=5TX26M3xIUE 

Tak. Wiosna to czas porządków.  

Kolejny link do skopiowania , to filmik o zwiastunach wiosny. Proszę obejrzyjcie 

go dokładnie. 

https://www.youtube.com/watch?v=Wjo_Q1OYTmY 

Przypomnieliście sobie już zwiastuny wiosny. Teraz możecie śmiało ich szukać. 

Myślę, że każdy znajdzie coś ciekawego. 

Jednym z bardzo charakterystycznych zwiastunów jest oczywiście bocian. Na 

kolejnej stronie przygotowałam dla Was Bociana. Wydrukujcie go. Jeśli macie 

kolorową drukarkę to wyklejcie plasteliną, zamalujcie kredkami białe kropki 

według kolorów. Jeśli macie czarno-białą drukarkę to wybierzcie sobie swój 

ulubiony kolor na zakrycie kropek. Do dzieła. Czekam na zdjęcia . Proszę je 

wysłać na maila podanego na stronie Ośrodka dla szkoły SP 1. 
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I tak nasze lekcje na ten tydzień dobiegły końca. Mam nadzieję , że poradziliście 

sobie z zadaniami bez problemu. Pozdrawiam Was serdecznie i czekam na 

zdjęcia prac. Trzymajcie się cieplutko. Kolejne lekcje już za tydzień. 

 

Poniżej umieściłam zadania przesłane przez nauczycieli pracujących z dziećmi: 

Zajęcia twórcze:  

praca plastyczna- kurczęta.pdf prace plastyczne- baranek.pdf

praca plastyczna- zajączek2.pdf kl. VIIIc 30.03.-3.04.pdf  

 

Zajęcia kulinarne: 

gotowanie.pdf  

Zajęcia rewalidacyjne: 

VIII c.pdf  

Wychowanie fizyczne: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eiHGj8Tuo-I&t=217s 

 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=4COmxaiszd0 
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