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Otwórz podręcznik do edukacji polonistyczno- przyrodniczej na stronach 44-45. Przyjrzyj się zdjęciom. 

Spróbuj przeczytać podpisy, jeśli masz trudności poproś dorosłego o pomoc (są tam trudności ortograficzne, 

które mogą sprawiać Ci trudność, ponieważ jeszcze nie ćwiczyliśmy ich pisowni). Spróbuj wymienić nazwy 

roślin i zwierząt ukazanych na zdjęciach raz jeszcze z pamięci, czy udało Ci się zapamiętać wszystkie nazwy?  

 

Jakie znasz wiosenne kwiaty (poza tymi, wymienionymi w podręczniku)? Jakie znasz ptaki, przylatujące 

wiosną do Polski? Dlaczego ptaki budują gniazda na wiosnę? Czy podczas ostatnich spacerów udało Ci się 

zaobserwować któreś z oznak wiosny pokazanych w podręczniku?  

 

 

Przewróć kartkę o jedną wcześniej. Poproś dorosłą osobę o przeczytanie wiersza Władysława Broniewskiego 

„Pierwiosnek” – strona 42. Spróbuj odpowiedzieć na pytania pod wierszem. (Panią Wiosnę możesz namalować 

później, po skończeniu ćwiczeń)  

 

 

Przejdź na stronę 43 w podręczniku i postaraj się wykonać zadania na tej stronie (1-4). Pamiętaj, że zadania 3 i 

4 zapisujemy w zeszycie.  

 

 

Otwórz ćwiczenia z edukacji polonistyczno – przyrodniczej na stronach 34 – 35 i uzupełnij ćwiczenia od 1 do 

4. Do zadań 1 i 2 przyda Ci się podręcznik (strony 44-45). Zadanie 3 jest zadaniem z gwiazdką, więc jeśli uda 

Ci się je rozwiązać samemu to gratuluję!  

 

 

Posłuchaj utworu skomponowanego przez Antoniego Vivaldiego pt: „Wiosna”   

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

 

 

Bardzo proszę Cię o uzupełnienie ćwiczeń Dzień Odkrywców na stronach 44- 45, myślę że jak zwykle będzie 

to dla Ciebie świetna zabawa i sprawdzenie wiedzy.  

 

 

W czwartek spróbujemy napisać króciutkie dyktando z trudnościami ortograficznymi Ó, H, CH. Dlatego bardzo 

proszę o ćwiczenie pisowni w zeszycie. Proponowane wyrazy:   chochlik, chłodny, ósmy, ogródek, ogórek, 

chlipał, pochylony, który, wróci ( warto każdy wyraz napisać sobie w zeszycie dwa lub kilka razy, dla 

utrwalenia). Aby się przygotować można także przeczytać czytanki z danymi trudnościami z tyłu podręcznika 

(str.76 i str. 80)  

 

 

Proszę o przygotowanie na kolejny dzień (środa) jednej lub dwóch rolek papieru toaletowego, nożyczek, farb, 

kartki bloku technicznego (jeśli nie jest dostępny, to może być zwykła kartka bloku rysunkowego/papieru 

ksero), papier kolorowy (lub inne kolorowe karki, gazety, zwykłe kartki pokolorowane przez dziecko).  

 

 

Dla chętnych:  

 

Kaligrafie  

 

Karty pracy  
 

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

