
Witajcie kochani !! Przesyłamy dla was  ćwiczenia i karty pracy na kolejny tydzień.  

 

Na początek zachęcamy was do wysłuchania utworu "Nie śpijcie , kiedy Wiosna". Muzykę znajdziecie 

poniżej . 

https://www.youtube.com/watch?v=l4OcX981Sww&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3y5qNFQnX9JYwHG

eQ7cIwoZdx5L3cZcK7YsRF-HMIaiPLouAI4XrROelw 

   

 

Proponujemy także zagadki słowne , spróbujcie je rozwiązać. 

Zagadki słowne: 

 1.Powrócił do nas z dalekiej strony, ma długie nogi i dziób czerwony. Dzieci się śmiały, gdy go witały , 

żabki płakały przez dzionek cały. (bocian) 

2.Na zielonej łące kwitnie ich tysiące. W swej nazwie sto mają, jak się nazywają?... (stokrotki) 

3.Wiosną na drzewie się zieleni, ale opada na jesieni. (liść)  

4.Jeszcze prawie nic nie kwitnie ani w polu ni w ogrodzie, a on już przebił śniegi zakwitł białym 

dzwoneczkiem. (przebiśnieg) 

5.Po marcu przyjeżdża w złocistej karecie. Przed majem odjeżdża. Kto taki? Czy wiecie? (kwiecień) 

6.Szarzeje i niknie w jesieni, a wiosną na łące znów się zazieleni. (trawa) 

7.Skrzydełka mam jak płatki, choć sam nie jestem kwiatem. I nad kwiatami w słońcu wesoło fruwam 

latem. (motyl) 

8.Błyszczą jej kropki w promieniach słonka, gdy się ten owad po łąkach błąka, a nazywa się 

on...(biedronka) 

9.Zobaczysz je wiosną, gdy na wierzbach rosną. Srebrne futra mają. Jak się nazywają? (bazie kotki) 

10.Gdy niebo wdzieje szary kubraczek, a potem rzewnie się rozpłacze, gdzie spadnie łez tych liczba duża, 

tam z wody się zrobi wielka …..(kałuża).   

 

Przesyłamy również zadania z matematyki , bawcie się i utrwalajcie działania matematyczne w 

zakresie 10 . Polecamy dodawanie i odejmowanie świetna zabawa !! 

https://www.matzoo.pl/?fbclid=IwAR3WZq2zwnuZ-



E21wrkpSP5fUJxZIwhm74A2xKpWtPwuhKzt5VGXFrUTjBM   

 

Zapraszamy was do gry "Przygody rybki MINIMINI" -  Rybka i jej Przyjaciele szukają przedmiotów o 

podobnym kształcie. Poszukajcie ich razem i zobaczcie gdzie sie skryły. 

https://www.miniminiplus.pl/przygody-rybki-minimini/gry/przygody-rybki-minimini-zagubione-

ksztalty 

 

Pamiętajcie ruch to zdrowie : ruszajcie się jak najwięcej ! 

https://www.youtube.com/watch?v=m2WsGrvCx_w 

https://www.youtube.com/watch?v=LUhapiC-Reo 

https://www.youtube.com/watch?v=ZSXClGr4Ss8 

 

Ćwiczcie rączki - a może tak spróbujecie wykonać tęczę:) 

https://www.youtube.com/watch?v=fOVx0T-f-zM 

Trochę grafomotoryki : 

 

szlaczki-l-serce.pdf  

    szlaczki-l-5.pdf  

     szlaczki-l-8.pdf  

szlaczki-l-10 (1).pdf  

  szlaczki-l-10 (1).pdf  



A może tak mały eksperyment - czeka was mnóstwo fajnej zabawy  

https://www.youtube.com/watch?v=2UPT75dIYts   

Mamy dla was też kodowanki -ćwiczcie kodowanie  

 

Dobrej zabawy- trzymajcie się zdrowo !! 

 

 


