
Środa 01.04.2020 

1.  Do zadania potrzebne będą literki 

• Zapoznaj się z wyglądem wiosennych kwiatów. Zwróć uwagę na kolor i charakterystyczne cechy np. 

sasanka pokryta jest meszkiem. Przyjrzyj się uważnie i spróbuj opisać wygląd kwiatów. 

•  Podziel  na sylaby  nazwy   6 wybranych kwiatów 

• Ułóż  z liter nazwy : krokus, zawilec, sasanka 

• Z poznanych liter (o,a,m,e,i,t,d,k,l,y,r,s,n,b,g,w,z,u,ł) wymyśl i ułóż nazwę dla kwiatka. 

 

 

 
 

 

2. Karta pracy 3, zadanie str 63 i 64 / scan do pobrania ze strony szkoły- proszę o odesłanie  

 

3.  Zabawa ruchowa - Zabawa - Na ziemi zostaje https://www.youtube.com/watch?v=S5TFdKc6TB4 

 

Dla chętnych 

 

4. Praca plastyczna „Bocian na jednej nodze”  

Potrzebne materiały: płatki kosmetyczne\ 2 białe koła, kawałek czerwonej  i czarnej kartki (w przypadku 

braku można pomalować białą kartkę na wskazane kolory), wykałaczka/ patyczek, klej, nożyczki.  

Wykonanie:  

https://www.youtube.com/watch?v=S5TFdKc6TB4


• wycinamy z czarnego papieru skrzydełko, które dziecko smaruje klejem i przykleja do płatka/ kółka 

• z czerwonego papieru wycinamy dzióbek, który dziecko przykleja do drugiego płatka 

• 2 długie czerwone paski dzieci przyklejają do tego płatka z czarnym skrzydełkiem (można paski złożyć 

w harmonijkę) 

• czyste płatki smarujemy klejem i kładziemy na nich patyczek , a następnie doklejamy płatki ze 

skrzydełkiem i dziobem 

• malujemy oko i gotowe. 

W przypadku braku patyczka można bociana przykleić do kartki formatu A4. Przykładowe zdjęcie już 

wykonanej pracy: https://malinowaplaneta.pl/co-zrobic-z-platkow-kosmetycznych-kukielki/, 

 

5. „Wędrująca woda”- wykonanie wspólnie z rodzicami eksperymentu pokazującego przemieszczanie się wody 

po papierowych ręcznikach.  

 

Eksperyment wędrująca woda to ciekawe doświadczenie, które wymaga od dziecka nieco cierpliwości. Do 

zabawy przygotowaliśmy 6 szklanek podobnej wysokości. Do co drugiej wlewamy wodę, a następnie 

dodajemy barwnik. Jeśli nie macie barwników, wodę można łatwo zabarwić wkładając do szklanki z ciepłą 

wodą kolorową bibułę/ zabarwić wodę farbką plakatową. Do przygotowanych szklanek wkładamy złożone w 

paski papierowe ręczniki. Eksperyment w sumie trwa kilka godzin. Pierwsze reakcje czyli barwienie się i 

zwilżenie papierowych ręczników zauważymy dosyć szybko. Dzieci  przychodzą co kilkanaście minut 

sprawdzać ile wody się przemieściło. Potem można dolać ponownie wodę obserwując, czy znowu się 

przeniesie wyrównując poziom wody w szklankach. Eksperyment do obejrzenia pod linkiem: 

https://www.youtube.com/watch?v=CjqoJpTWK44. 
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