
Wiosenne przebudzenia
Opracowała mgr Marta Sobieralska w oparciu o 

przewodnik Nowe przygody Olka i Ady, MAC



Przyjrzyj się obrazkowi:



Odpowiedz na kilka pytań:
 Jakie pory roku są pokazane na obrazku?
 Jak wygląda drzewo na obu częściach?
 Jakie kolory przeważają na jednej a jakie na 

drugiej stronie?
 Jakimi jeszcze rzeczami różnią się te dwie 

części?

Do rodziców: Proszę zachęcać dzieci do 
samodzielnego wypowiadania się na temat tego, 
co widzą. Ważne, aby dzieci mówiły całymi 
zdaniami i w miarę trzymały się tematu.





Kwitnące drzewa i 
krzewy owocowe

Śnieżyce,odmiana
przebiśniegów

Oznaki wiosny:



Krokusy Przebiśniegi



żonkile ,,bazie’’



Kwitnąca 
leszczyna Zawilce



Budzące się zwierzęta z 
zimowego snu



Owady





Powracające ptaki
Żurawie





skowronek



Bocian biały









Coraz cieplejsze i dłuższe dni





„Zwiastuny wiosny”
Mała Zosia się zastanawiała, dlaczego jaskółka już przyleciała.

Czyżby się wiosna do nas zbliżała?
Robi się cieplej i wiatr mniej wieje, słoneczko częściej się do nas śmieje.

Po czym więc dzieci wiosnę poznają?
Po listeczkach zielonych, które wyrastają?

Czy po kwiatach, które z ziemi wychodzą i pączki puszczają?
A może po tym jak słoneczko coraz mocniej przygrzewa,

zielenią się łąki, zielenią się drzewa.
Ptaki z ciepłych krajów do nas przybywają i radosnym śpiewem wiosnę już

witają.
I mały przebiśnieg budzi się do życia, piękny i radosny jako zwiastun 

wiosny.
Cieszmy się zatem, że nadchodzi wiosna, w błękitnej sukience, ciepła i 

radosna.
Wędrować będzie dookoła świata, czekając cierpliwie na powitanie lata.

Autor: Olga Adamowicz



Przypomnij sobie:
 Jakie oznaki wiosny można zauważyć w 

przyrodzie?
 Jak nazywa się ptak, który ma długą szyję, 

czarno-białe upierzenie i czerwone nogi?
 Co dzieje się z dniami na wiosnę?
 Jakie zwierzęta i owady budzą się na wiosnę?
 Jakie wiosenne kwiaty podobają Ci się 

najbardziej i dlaczego?

Do rodziców: Proszę pamiętać o tym, żeby wasza pociecha 
odpowiadała całymi zdaniami



 Budowa 
kwiatu



Spróbuj teraz 
sam/sama 
opisać 
budowę 
kwiatu:



Łodyga





Zapamiętaj te 5 rzeczy na literkę Ł



1.
2.
3.
4.
5.

Wymień 5 zapamiętanych 
rzeczy na literkę Ł



Spróbuj podzielić wyrazy na głoski. Poproś o pomoc 
rodziców jeśli jest to dla Ciebie za trudne

Podziel na sylaby 
wyrazy:

 Łódź
 Łokieć
 Łodyga
 Łukasz
 Łucja
 Łyżwy
 Łosie
 Łopatka
 Łyżeczka

 Łóżeczko
 Łabędzie
 Łańcuch
 Łotr
 Ławeczka
 Łupy 
 Łasiczka
 Łańcuszek



 Wymień jak najwięcej 
rzeczy 
rozpoczynających się 
głoską Ł



 Wymień jak najwięcej 
rzeczy, które w 
swojej nazwie mają 
głoskę Ł w środku



Przeczytaj:

Ła, ło, łe, łi, ły, łu, ał, oł, eł, ił, ył, uł

Łodyga, łopata, łupy, łom, Łucja 

To dom Łucji. A to łopata. Łucja kopie 
doły na cebulki. A tam? Tam ładne 
krokusy. Łucja lubi kwiaty. Wiosna to 
jej ulubiona pora roku.



Spróbuj rozwiązać zadania na 
kartce. O przeczytanie poproś 
rodziców.

1) Nad łąką latały 3 bociany. Po chwili 
doleciały jeszcze 4. Ile było teraz 
bocianów nad łąką?

2) W ogrodzie rosło 6 krokusów. Na drugi 
dzień zakwitły jeszcze 4. Ile teraz rośnie 
w ogrodzie krokusów?

3) Myszka wygryzła jednego dnia w serze 5 
dziurek. Na drugi dzień wygryzła jeszcze 
3. Ile dziur ma teraz ser?



1) Łucja wykopała 4 doły na cebulki kwiatów. 
Mama dziewczynki wykopała jeszcze 6. Ile 
cebulek mogą teraz posadzić?

2) Na gałęzi drzewa usiadło 5 wróbli. Po chwili 
przyleciały jeszcze 2. Ile wróbli było teraz 
na gałęzi?

3) Biedronka spotkała na drodze 3 swoje 
siostry. Razem poszły dalej, gdzie spotkały 
jeszcze 3 biedronki. Ile teraz szło razem 
biedronek?

4) Krysia zjadła 4 kanapki na pierwsze 
śniadanie, na drugie zjadła jeszcze 3. Ile 
razem zjadła kanapek Krysia?



A teraz trudniejsze zadania –
odejmowanie.

I. Myszka miała 8 kawałków sera. Zjadła 5. 
Ile zostało jej na jutro?

II. Maksiu kupił sobie 10 gum kulek, ale po 
drodze do domu zgubił 3. Ile miał teraz 
gum?

III. Babcia Henia miała 10 ciastek dla wnucząt. 
Zjadła jednak 2 sama. Ile zostało jej 
ciastek dla wnucząt?

IV. Karol dostał 10zł od dziadka. 5zł wydał na 
zabawkę z automatu. Ile teraz mu zostało?



Podaj przykłady zdań 
przeczących:
Np. Mama kupiła bułki. Mama 
nie kupiła bułek.

W piekarni kupimy 
mleko.

 Tata zamówił dzisiaj 
tort.

W ogrodzie zakwitły 
róże.

 Słońce grzeje mocno.
 Auto pędzi szybko.
 Zjadłam dzisiaj lody.



Odwiedź strony internetowe i baw 
się dobrze!   

 https://www.youtube.com/watch?v=Wjo_Q1
OYTmY

 https://www.youtube.com/watch?v=ohpA4v
Q5bro

 https://www.google.com/search?client=firefo
x-b-d&q=wywiad+z+bocianem

 https://naukaizabawa.squla.pl/demo/zerowk
a/misje/literki/zabawy-jezykowe

https://www.youtube.com/watch?v=Wjo_Q1OYTmY
https://www.youtube.com/watch?v=ohpA4vQ5bro
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=wywiad+z+bocianem
https://naukaizabawa.squla.pl/demo/zerowka/misje/literki/zabawy-jezykowe
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