
26 MARCA CZWARTEK

TEMAT DNIA: POWITANIE WIOSNY

Posłuchaj wiersza czytanego przez rodzica

 „Spotkanie z wiosną” Bożena Forma

Ciepły wietrzyk powiał dzisiaj.

Kap, kap, deszcz wiosenny pada.

Słychać, jak śpiewają ptaki.

Pachną kwiaty, rośnie trawa.

Słonko rano wcześnie wstaje

i promyki swe wysyła.

Już pracują mrówki w lesie

miło z wiosną dzień zaczynać.

Odpowiedz na pytanie zadane przez rodzica: 

Jaką porę roku opisywał przeczytany wiersz?

Jakie znaki wiosny były wymienione w wierszu? 

Proszę spójrz na ilustracje znajdujące się na stronie 52 i 53 (znajdziesz je w linku 

poniżej)

Poproś rodzica o pomoc w odtworzeniu, odszukaniu odpowiedniej strony.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-3.pdf

Mamy tam oznaki wiosny. Opowiedz co widzisz na każdym zdjęciu? 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-3.pdf


Następnie spójrz na stronę 55 i wykonaj polecenie z tej strony:

Obejrzyj obrazki. Odpowiedz na pytania:

Powiedz, ile było krokusów. Ile krokusów zwiędło? Ile pozostało? 

Powiedz, ile wróbli siedzi na gałęzi. Ile wróbli leci? Ile jest wszystkich wróbli na 

obrazku? 

Powiedz, ile było pszczół. Ile odleciało? Ile pozostało? 

Weź kartkę papieru oraz ołówek lub kredkę. Spróbuj narysować motyla w taki sposób 

jak na obrazku poniżej. Jeśli masz z tym problem poproś o pomoc rodzica. Razem na 

pewno wam się uda!

* Można zrealizować całość materiału poprzez wydruk stron 53-56 (wersja

papierowa)bądź spróbować je zrealizować przez schematyczne przeniesienie,  obrazów

na papier. Chodzi o rysunki kwiatów, drogi pszczoły do ula, rysunki żaby. W miarę

możliwości oraz chęci można wykonać samemu takie rysunki i poprosić dziecko

zgodnie z instrukcją danego zadania o dokończenie wzoru, rysowanie po śladzie.



27 MARCA PIĄTEK

TEMAT DNIA: POSZUKIWANIE OZNAK WIOSNY 

Wysłuchaj uważnie opowiadania. 
Nim zaczniecie, poproś rodzica o odszukanie ilustracji do tekstu. Znajdują się w linku 
poniżej na stronie 54-55(wersja papierowa), 56-57(wersja internetowa).

http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2020/przedszkole/npoia-bbplus-
ks/mobile/index.html#p=56

Możesz także spoglądać na obrazek miniaturowy zamieszczony niżej.

Skup się, słuchaj uważnie. Po przeczytaniu opowiadania, opowiesz o czym ono było.

 Agata Widzowska „Ozimina”

Zbliżała się wiosna. Słońce świeciło coraz mocniej, a dni stawały się coraz dłuższe. 

Olek z Adą przeglądali księgozbiór babci i dziadka. Były tam książki o przyrodzie. – 

Dziadku, co to jest ozimina? – zapytał Olek. – To są rośliny, najczęściej zboża, które 

wysiewa się jesienią, bo lubią spędzać zimę pod śniegiem. Wtedy najlepiej rosną. – A ja

myślałem, że to są zimne lody! Na przykład ozimina waniliowa, ozimina 

czekoladowa… – Cha, cha, cha! Poproszę dwie kulki oziminy rzepakowej – roześmiał 

się dziadek. – Świetnie to wymyśliłeś. Jednak oziminy nie sprzedaje się w cukierniach 

ani w lodziarniach. Jeśli chcecie, możemy się zaraz wybrać na spacer i sprawdzić, jakie

http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2020/przedszkole/npoia-bbplus-ks/mobile/index.html#p=56
http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2020/przedszkole/npoia-bbplus-ks/mobile/index.html#p=56


są oznaki wiosny i co wykiełkowało na polach. – Ja wolę zostać z babcią – powiedziała 

Ada. – Poczekam, aż wiosna sama do mnie przyjdzie. – Mam pomysł – stwierdziła 

babcia. – Wy idźcie szukać wiosny na polach, a my z Adą sprawdzimy, czy 

przypadkiem nie ukryła się w naszym ogródku.  Olek z dziadkiem wyruszyli na 

poszukiwanie wiosny. Szli skrajem lasu, a Olek co chwilę przystawał i pytał dziadka o 

nazwy roślin. Podziwiali białe zawilce i fioletowe przylaszczki. Olek miał trudności z 

wymówieniem słowa „przylaszczka” i było dużo śmiechu. Dziadek, wielbiciel i znawca 

ptaków, opowiadał Olkowi o przylatujących na wiosnę ptakach. – Na pewno przylecą 

do nas bociany i jaskółki – powiedział Olek. – A jakich ptaków nie wymieniłem? – Są 

takie niewielkie szare ptaki z białymi brzegami na ogonku. Na pewno usłyszymy ich 

przepiękny śpiew nad polami. – Już mi się przypomniało! To skowronki! – zawołał 

Olek. – Brawo! A znasz taki wierszyk? Dziadek przystanął, wcielił się w aktora na 

scenie i zaczął recytować:

Szpak się spotkał ze skowronkiem.

 – Przyszła wiosna! Leć na łąkę! 

Czas na twoje ptasie trele, 

z tobą będzie nam weselej. 

– Drogi szpaku – rzekł skowronek

– gardło całe mam czerwone, 

łykam syrop i pigułki, 

niech kukają więc kukułki. 

Kuku, kuku – wiosna śpiewa! 

Pąki rosną już na drzewach. 

Kuku, wiosna! 

Wiosna, kuku! 

Będzie radość do rozpuku! 

Olek pochwalił dziadka za świetną pamięć i ocenił jego wystąpienie na szóstkę. Słońce 

grzało coraz mocniej. Za zakrętem polnej drogi Olek zobaczył zielone pole. Ciągnęło się

aż po horyzont. – Dziadku, to wygląda jak zielone morze! – To jest właśnie ozimina 

rzepakowa. Rzepak kwitnie na żółto. A tam rosną jęczmień i żyto, widzisz? – Tak! I te 

wszystkie rośliny spały pod śniegiem przez całą zimę? – Tak. A kiedy słońce roztopiło 

śnieg, od razu napiły się wody. – Mądre te zboża – podsumował Olek. – Wiedzą, kiedy 

leżeć, kiedy kwitnąć i kiedy dojrzewać. 



– Czasami pogoda płata figle i niszczy całą uprawę, niestety. Nie może być ani zbyt 

zimno, ani zbyt gorąco, bo rośliny obudzą się za wcześnie. – Tak jak niedźwiedź – 

zauważył Olek. – Jeśli obudzi się za wcześnie, to będzie ziewał przez cały czas. 

Wracając, nazrywali naręcze wierzbowych bazi, bo Ada uwielbiała je głaskać. Bazie są 

milutkie jak kotki. W oddali usłyszeli cudny śpiew skowronka. „To już naprawdę 

wiosna!” – pomyślał Olek. W ogródku spotkali Adę, która zrobiła swój własny malutki 

klombik. – Zobacz, to są fioletowe krokusy, a te białe dzwoneczki to przebiśniegi, bo 

przebiły śnieg, żeby wyrosnąć – wyjaśniła bratu. – A my widzieliśmy rzepak i 

słyszeliśmy skowronka. A tu mam dla ciebie bukiet kotków – Olek wręczył siostrze 

bazie. – Kizie-mizie! – ucieszyła się dziewczynka, a potem szepnęła bratu na ucho: – 

Chodź, pokażę ci robale… – Robale? Jakie robale? – Kwitnące. Wyrosły na drzewie. 

Podeszli do drzewa, z którego zwisały żółto-zielone rośliny, wyglądające jak włochate 

gąsienice. Było ich tak dużo, że przypominały setki małych żółtych warkoczyków. – 

Robaczywe drzewo. Nie boisz się? – Nie. Na początku myślałam, że to robaki, ale 

babcia mi powiedziała, że to jest leszczyna. A wiesz, co z niej wyrośnie? – Leszcze, czyli

ryby – zażartował Olek. – Nie wygłupiaj się. Wyrosną z niej orzechy laskowe – 

pochwaliła się swoją wiedzą Ada.  Tego dnia wszyscy poczuli wiosnę. Powietrze 

pachniało parującą ziemią, kwiatami i świeżością. Nikt nie miał ochoty oglądać 

telewizji ani nawet słuchać radia, bo wokoło odbywał się ptasi koncert. Dziadek 

pogwizdywał wesoło i planował, co nowego posadzi w ogrodzie.

Rozmowa na temat opowiadania. 

− Co to jest ozimina? 

− Gdzie poszli Olek z dziadkiem?

 − Jakie oznaki wiosny widzieli?

 − Co to są bazie-kotki? 

− Co robiła Ada? 

− Co to są robale?

Tak jak na zajęciach w przedszkolu po chwili skupienia czas na to żeby się chwileczkę 
poruszać: 
Proszę zrób starannie 10 przysiadów i 10 pajacyków.
Teraz 15 skłonów z lekko rozszerzonymi nogami.
Na koniec raz jeszcze 10 pajacyków, i  10 przysiadów.

Świetnie ! 



Przechodzimy teraz do realizacji zadań w książce, proszę odszukaj przy pomocy 

rodziców stronę nr 57((wersja papierowa), 59 (wersja elektroniczna))

Obejrzyj, jak rozwijała się sasanka. Czego potrzebowała, żeby rosnąć? 

http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2020/przedszkole/npoia-bbplus-kp-

3/mobile/index.html#p=59

Następnie spójrz na stronę 58 ((wersja papierowa), 60 (wersja elektroniczna))

http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2020/przedszkole/npoia-bbplus-kp-

3/mobile/index.html#p=60

Przeczytaj z rodzicem nazwy kwiatów. 

Spróbuj wyjaśnić dlaczego niektóre gatunki kwiatów są pod ochroną.

Pamiętasz, na zajęciach w przedszkolu rozmawialiśmy o zwierzętach egzotycznych pod

ochroną. Przypomnij sobie dlaczego tak się dzieje że rośliny i zwierzęta potrzebują 

specjalnej ochrony. Opowiedz o tym rodzicom.

Jeśli masz z tym problem, nie przejmuj się ! Rodzice Ci przypomną.

http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2020/przedszkole/npoia-bbplus-kp-3/mobile/index.html#p=59
http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2020/przedszkole/npoia-bbplus-kp-3/mobile/index.html#p=59
http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2020/przedszkole/npoia-bbplus-kp-3/mobile/index.html#p=60
http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2020/przedszkole/npoia-bbplus-kp-3/mobile/index.html#p=60


**Ochrona gatunkowa roślin to prawny sposób zabezpieczenia rzadko występujących 

gatunków dziko rosnących roślin zagrożonych wyginięciem. Gatunków chronionych nie 

wolno niszczyć, zrywać, zbierać, sprzedawać, nabywać, przewozić przez granicę 

państwa, nie można niszczyć ich siedlisk itp. W niemal wszystkich państwach są 

gatunki roślin podlegających ochronie. W Polsce za początki ochrony gatunkowej 

uważa się przepisy chroniące cisa, jakie obowiązywały już w średniowieczu.

* Można zrealizować całość materiału poprzez wydruk stron 57-61 (wersja papierowa) 

i wypełnienie poszczególnych poleceń. 

Kochani !

Serdecznie zachęcam wszystkie Misie do wzięcia udziału w

konkursie ogłoszonym na naszym profilu na Facebooku.

Temat „Wiosna oczami dziecka”. Konkurs trwa do piątku 27

marca. Zdjęcia wykonanych prac plastycznych prosimy

umieszczać w komentarzach pod postem 

https://www.facebook.com/przedszkolenr18rudaslaska/posts/1

065139130539034

DO DZIEŁA ! 

https://www.facebook.com/przedszkolenr18rudaslaska/posts/1065139130539034
https://www.facebook.com/przedszkolenr18rudaslaska/posts/1065139130539034


Bardzo dziękuję dzieciom za staranne wykonywanie zadań !

Brawo ! Możecie teraz troszkę odpocząć. Po weekendzie

powracamy do działania !

 

Drodzy rodzice !

W zamieszczanych treściach posługuje się dwoma rodzajami książek elektronicznych 

udostępnionych przez Wydawnictwo MAC Edukacja

Pierwszy z nich to materiał w formie prostej do wydruku (link znajduje się poniżej)

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-3.pdf

Drugi to materiał przeznaczony do lektury online

http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2020/przedszkole/npoia-bbplus-kp-

3/mobile/index.html#p=1

Obie formy zostawiam do Państwa dyspozycji.

http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2020/przedszkole/npoia-bbplus-kp-3/mobile/index.html#p=1
http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2020/przedszkole/npoia-bbplus-kp-3/mobile/index.html#p=1
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-3.pdf


Na naszej stronie internetowej w zakładce Misie pojawiają się też osobne pliki do 

pobrania przygotowane przez Panią Patrycję Szymańską, naszego drugiego 

nauczyciela. Są to propozycje zabaw, prac plastycznych, aktywności ruchowych, które 

są uzupełnieniem zamieszczonych treści.

Wszystkim rodzicom dziękuję za podjętą współpracę ze mną i poświęcony

czas swoim dzieciom.

Pozdrawiam,

Natalia Bobrek


