
Temat lekcji : Co nas czeka w kwietniu? 

 

Cel zajęć:  

- przeczytasz informacje o ważnych wydarzeniach w kwietniu 

-wypowiesz się na temat zmian zachodzących w przyrodzie 

- wyjaśnisz znaczenie przysłów o kwietniu i rozwiążesz zagadki 

- rozpoznasz popularne ptaki gniazdujące w Polsce i drzewa owocowe 

1. Czym jest wiosna? – wymień słowa, które kojarzą Ci się z tą pora roku. 

2.Otwórz podręcznik i przeczytaj ze zrozumieniem tekst o kwietniu na str.58 i 

59  Zwróć uwagę na ważne daty, sprawdź w kalendarzu kiedy w tym roku jest 

Wielkanoc. Zauważ, że jest to święto ruchome, czyli co roku wypada w innym 

terminie. 

3. Po przeczytaniu tekstu odpowiedz na moje pytania: 

-Co w kwietniu pojawia się na drzewach? 

-Jakie ptaki przylatują? 

- Co dzieje się w ptasich gniazdach? 

- Jakie kwiaty kwitną w lasach, a jakie na łąkach? 

- Co się dzieje w ogrodzie? 

-Co robią rolnicy? 

4.Wyjaśnij znaczenie przysłów o kwietniu str.59, zapisz je w zeszycie pod 

tematem lekcji, który znajdziesz na górze scenariusza. 

5.Teraz otwórz ćwiczenia na str.68 i zrób zad.1 

Przeczytaj informacje podane przez troje dzieci, zaznacz w kalendarzu  różnymi 

kolorami  podane przez nich daty i ustal które są prawdziwe. Pamiętaj , że 

każde dziecko podaje jedną niewłaściwa informację. 

6. Przechodzimy do następnej części zad.1 Popatrz na niedokończone  rebusy, 

dopisz do nich brakujące informacje, tak aby utworzyły nazwy drzew 

owocowych, zapisz te nazwy. 

7.Zrób zad.2str.69 Zmień jeden wyraz w przysłowiu, aby brzmiało właściwie       

( patrz podręcznik). Narysuj obrazek zastępujący to słowo. 

8.Zad.3 – dokończ zdanie powstałymi wyrazami. 



9. Zad.4 – rozwiąż zagadki 

10. Zad.5 – nazwij rośliny znajdujące się na zdjęciach, zaznacz krzyżykiem tą , 

którą owady mogą spotkać na łące. 

11. Zad.6 to relaks. Pomyśl według jakiej zasady zostały pomalowane kwiaty, 

dokończ rysunek. 

12.Na koniec mam dla Was quiz wiosenny( w załączniku). Zebrane dziś na lekcji 

informacje pomogą Wam w jego rozwiązaniu. Sprawdzimy sobie jutro na lekcji 

przez Skypa. 

 

Kontakt telefoniczny, poprzez pocztę email renata.gluszyk@sp8sanok.pl  i przez 

Skypa 
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