
30.03- poniedziałek 

Doskonalimy: analizę i syntezę wyrazów oraz umiejętność czytania wyrazów z 

poznanymi literami; grafomotorykę. 

 

Rozwiąż zagadkę:  

Rośnie w ogrodzie albo w polu 

I z tego właśnie słynie, 

Że gdy ją zaczynasz krajać, 

To łza ci popłynie. (cebula) 

 

 

Podziel wyraz  cebula na sylaby, ile ich jest?  

Jaką  głoskę słyszysz na początku wyrazu, a jaką na końcu? 

Policz głoski w tym wyrazie. 

Spróbuj ułożyć ten napis z liter. Karty  z literami można wydrukować i wyciąć, 

lub napisać litery na kawałkach kartek. 

 

E L A C B U 
 

 

Zadanie dla dziecka: 

Wymień  wyrazy ,w których  na początku słychać głoskę c np ;cytryna , 

cukierki, Cyryl…  

Powiedz, które litery to SAMOGŁOSKI, a które SPÓŁGŁOSKI w wyrazie 

cebula. 

 

Posłuchaj i powiedz, w którym miejscu słychać głoskę C w wyrazach: 

 

 CYRKIEL, KOC, WACEK, 

 

Pokaz litery C,c drukowanej i pisanej. Zwróćcie uwagę na to w jaki sposób 

napisać tę literę. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wykonaj  zadanie -napisz litery. Rodzicu - zwróć uwagę jak na to w jaki sposób 

dziecko trzyma ołówek/długopis oraz kierunek kreślenia litery (z góry na dół).  

 

 

 

 

 
 

 

 



31.03- wtorek 

Doskonalimy zainteresowania przyrodą, wzbogacamy wiadomości na temat 

uprawy roślin. 

Wykonaj doświadczenia: 

1.Zabierz małą doniczkę wsyp do niej ziemię, posadź cebulkę, podlej wodą, 

postaw ja na parapecie i obserwuj jej wzrost. Pamiętaj o podlewaniu. 

2. Wlej do słoika wodę , zamocuj gazę, połóż na gazie cebulkę, postaw ją  na 

parapecie, obserwuj jej wzrost  pamiętając o uzupełnianiu wody. 

Kiełkowanie i rozwój nowej cebulki zależy od czynników : 

1. Nasłonecznienie 

2. Temperatura powietrza-  zimno – wolniejszy wzrost 

3. Ilości wody – zbyt mało wody roślina uschnie , zbyt dużo – zgnije 

POWODZENIA! 

 

1.04- środa 

Zadanie matematyczne. 

Doskonalimy umiejętność sprawnego przeliczania – koordynacja wzrokowo- 

ruchowa.  



 

 

 

 

 



2.04- czwartek 

Doskonalimy: słuchanie wiersza ze zrozumieniem i wypowiadanie się na jego 

temat, poznawanie wiosennych oznak, pamięć. 

Posłuchaj wiersza. Opowiedz o czym jest w nim mowa.  Jakie są oznaki 

wiosny?  Naucz się wiersza na pamięć.   

Oto Wiosna na obrazku. 

Grzeje uszy w słońca blasku. 

Kwiat jej zakwitł na sukience 

i na nosie 

 i na ręce. 

Szpak jej w bucie  

gniazdo uwił 

choć o gnieździe 

 nic nie mówił. 

A na placu  

siadł skowronek i wygląda 

 jak pierścionek. 

 
 

Ćwiczenia grafomotoryczne Wiosna. 

 

Dziecko wraz z rodzeństwem lub opiekunem siadają jedno za drugim,                

w niewielkiej odległości od siebie, tak aby miały możliwość kreślenia na 

plecach najbliższej osoby, oznak wiosny: słońce, chmurę, deszczyk, kwiatek, 

płotek, trawę. Jedna osoba wymienia oznaki wiosny, a druga kreśli je na jej 

plecach. Później następuje zmiana ról.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.03- piątek 

Doskonalimy i ćwiczymy pamięć muzyczną oraz rytm. 

 

Utrwal sobie piosenkę  „ Daj rękę wiosenko” . Spróbuj ją zaśpiewać 

(https://www.youtube.com/watch?v=gmhR8EJ3tDM) 

     

   PIOSENKA 

 

Ciepły szalik śpi już w szafie, 

słońce zerka w okna. 

Obudziły się krokusy, 

bo wróciła wiosna. 

 

Ref. 

Daj rękę, Wiosenko 

i chodź razem z nami. 

Motylek cytrynek 

będzie nas prowadził. 

Zaspany tatarak 

przegląda się w wodzie 

i kwiaty się stroją 

na grządkach w ogrodzie. 

 

Wiosna w dresie kolorowym 

z żabką gra w zielone. 

Dziś kupiła sobie duże 

lody waniliowe. 

 

Ref. 

Daj rękę, Wiosenko 

i chodź razem z nami. 

Motylek cytrynek 

będzie nas prowadził. 

Zaspany tatarak 

przegląda się w wodzie 

i kwiaty się stroją 

na grządkach w ogrodzie. 

Wykonanie grzechotek z plastikowych butelek i nasion. 

Małe, plastikowe butelki po napojach (z zakrętkami), nasiona: grochu, fasoli, 

bobu (lub inne dostępne w domu). Dzieci wsypują nasiona do butelek, które 

zakręcają. Potrząsają butelkami z ziarnami i słuchają, jakie dźwięki wydają 

powstałe grzechotki. Spróbuj zagrać na swoich instrumentach do muzyki :) 


