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I. Kolory wiosny – wiersz.               
1. Zapoznanie dzieci z wierszami (do wyboru: „Kolory wiosny” Danuty Elizy Sobiesiak lub „Maj” Jerzego                              
Ficowskiego).
Kolory wiosny
Zielone żabki
skaczą po łące,
nad łąką świeci               
słońce gorące.
Kolorowy motyl
usiadł na trawie
i dookoła
spogląda ciekawie.
Zielona dróżka
wiedzie przez łąkę,
a na niej
spójrzcie  Dorotka.-------------- -
Zielony Dorotki
kapelusik mały
i barwnych kwiatów
koszyczek cały.

Wiersze- „Kolory
wiosny”, „ Maj”

(K. P. 4 s. 43 z. 1, 2)

 (K. P. 4 s. 44 z. 1)

(K. P. 4 s. 44 z. 2)

Anna
Trojak
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Zieleń kryje ptaka,
co wesoło  śpiewa,
a dziewczynka
wiosenne kwiaty zbiera.
Pachnąca wiosna
spojrzeniem się wita,
a gdzie spojrzy…
wszystko zakwita.

Maj
Najweselsze, najzieleńsze
maj ma obyczaje.
W cztery strony - świat zielony,
umajony majem!
Ciepły deszczyk każdą kroplą
rozwija dokoła
z pąków  kwiaty, z listków liście,  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
z ziółek  bujne zioła.-------------- -
A po deszczu dzień pogodny,
malowany tęczą
lubi nizać krople srebrne
na nitkę pajęczą.
A gdy ciepła noc nadchodzi,
kiedy dzień już zamilkł,
maj bzem pachnie, wniebogłosy
dzwoni słowikami.

● Rozmowa na temat treści wybranego wiersza:
- Jakie kolory przynosi ze sobą wiosna?
- Gdzie możemy odnaleźć te kolory w przyrodzie?
2. „ Jak zbudowany jest kwiat?” zabawa badawcza. https://www.youtube.com/watch?v=0qdG0W7NG7E
https://www.youtube.com/watch?v=j15780Zcbz0

W miarę możliwości prezentujemy dzieciom różne kwiaty. Dzieci oglądają je i opisują ich wygląd, określają 
kolor, kształt płatków, zapach, zapoznają się z budową rośliny (kielich, łodyga, liście), liczą płatki.
3. „Kwiaty” – zabawa ruchowa.
Dzieci naśladują rozwijanie się kwiatów. Rano i wieczorem dzieci – kwiaty zamykają się w pąkach (dzieci
wykonują siad skulny), na hasło rodzica: Poranek! bardzo wolno podnoszą głowę i ręce, wstają, wspinają

film – budowa kwiatu

https://www.youtube.com/watch?v=0qdG0W7NG7E
https://www.youtube.com/watch?v=j15780Zcbz0


się na palcach, rozchylają ręce na bok, naśladują rozchylające się płatki kwiatów. Na hasło rodzica: Wieczór!
płatki zamykają się i kwiat się zwija (dzieci powoli łączą ręce nad głową i wykonują siad skulny).
4. „Odejmujemy”.
Przygotowujemy dla dziecka 10 koralików (lub innych liczmanów)  oraz cyfry i znaki z Wycinanki. 
Umieszczamy na stole kartoniki z działaniami. Dzieci układają tyle koralików, ile wskazuje pierwsza liczba, a 
następnie odsuwają tyle koralików, ile wskazuje drugą liczba, przeliczają, ile koralików im zostało. Próbują 
ułożyć z kartoników działanie.

5 – 3 = 2
Ćwiczenie powtarzam kilka razy  podając inne liczby.
5. Rozwiązywanie zadań tekstowych. (K. P. 4 s. 43 z. 1, 2)               
– wyznaczanie różnicy, samodzielne pisanie cyfr. (K. P. 4 s. 44 z. 1)
II. W maju baj – baju – praca plastyczna.               
1. „Trzmiele”.
Przygotowujemy po dwa kubeczki plastikowe dla każdego dziecka. Mogą być puste, ale jeśli chcemy stworzyć 
„łąkową kapelę”, należy wsypać do nich trochę ziaren, np. soi, zasłonić otwór kawałkiem materiału (foli) i 
zacisnąć gumką recepturką. Dzieci siedzą na dywanie i mają w zasięgu rąk dwa kubeczki. Recytujemy dzieciom 
wiersz, w trakcie którego dzieci obracają kubeczki, ćwicząc rotacje dłoni.
Trzmiele
Trzmiele                                                  (dzieci odwracają kubek do góry dnem, prawą ręką)
to są latające karuzele,                           (jw. powtarzają lewą ręką)
w których mruczą muzyczki pszczele.    (dzieci obiema rękami poruszają kubeczki po podłodze, „rysując”
                                                                koła, wydając kubeczkami dźwięki)
One kręcą się w koło i w koło.               (dzieci obiema rękami obracają kubeczki, trzymając je z góry za denka,
                                                                   na zewnątrz)
Gra im własna                                       (jw. obracają do wewnątrz)
pasiasta kapela.
I dlatego na łące zawsze jest wesoło.    (chwytają kubeczki, trzymając obie ręce między nimi i chwytając
                                                                 je tak, aby jednym ruchem je obrócić i postawić na denkach)
I zawsze jest niedziela.                          (dzieci potrząsają kubeczkami, wydając dźwięki; )

2. „Ogródek w doniczce” – praca plastyczna.
 Dziecko rysuje na kartonie z bloku rysunkowego kółeczka, (tyle kółek ile ma liter w swoim imieniu) kółka są 
środkami  kwiatków. Dzieci dorysowują płatki do każdego środka . W środku każdego kwiatka dzieci wpisują po 
jednej literze swojego imienia, pamiętając, by imię napisać wielką literą. Do każdego kwiatka, dorysowują łodygę
a pod kwiatkami rysujemy doniczkę. Po wpisaniu poszczególnych liter w środki kwiatków na doniczce dziecko 
pisze swoje imię w całości. ( poniżej zamieszczam schemat pracy)
                                                            



                                                         ○    ○   ○    ○   ○
                                                   M       a      g        d      a    
                                                               ⌡        ⌡       ⌡          ⌡       ⌡

                                                                       Magda
(Oczekuję zdjęcia wykonanej pracy – Kwiatki z imieniem dziecka.)
3. Ćwiczenia spostrzegania. (K. P. 4 s. 44 z. 2)
4. „Kwiaty”.
Dzieci – „kwiaty” siedzą w siadzie skulnym, głowy mają schowane pod rękami. Kiedy rodzic mówi:
Świeci słoneczko!, dzieci powolutku wstają, aż do wspięcia na palce, ręce mocno wyciągają w górę. Na hasło:
Deszczyk pada! dzieci opuszczają ręce i powracają do pozycji wyjściowej.

Miłego dnia, pozdrawiam.
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u
1 Język 

angielski
S: I know- powtarzamy materiał z ósmego rozdziału, 
opisujemy różnice między dwoma pomieszczeniami. 

*Na podstawie informacje z poprzednich lekcji wykonam 
zadania:
1/66

Dzieci przyglądają się fragmentom zdjęć, nazywają widoczne na nich
obiekty i miejsca, w których się one znajdują, np. chair – in the 
garden

2/67

https://cutt.ly/JyRW1Td

Dzieci słuchają nagrania: Where are you, Pic? I’m in the (living 
room). Słuchając, rysują drogę jeża przez kolejne miejsca. 

3/67

https://cutt.ly/yyRW2l3

Dzieci słuchają nagrania: a (yellow lamp). Słuchając, wskazują 
odpowiednie elementy na obrazkach. Następnie porównują dwa 
obrazki, wskazując i wymieniając elementy, którymi się one różnią, 
np. a red lamp – a yellow lamp. 

Książka ucznia 
Nagrania do zadań

Małgorzata
Grzegorczyk

https://cutt.ly/yyRW2l3
https://cutt.ly/JyRW1Td


Nauczanie  zdalne  wprowadzono  czasowo  w  okresie  zawieszenia  zajęć  w  związku  z  dynamicznie  rozwijającą  się  niebezpieczną  sytuacją  związaną  z  koronawirusem  (COVID-19)  
i możliwymi kontaktami z zakażonymi osobami, za zgodą organu prowadzącego oraz zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 roku ws. czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty, od dnia 16 marca do dnia 25 marca 2020r., w wyniku których nie będą odbywały się w szkołach i przedszkolach zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i
opiekuńcze.


