
1.  Rozwiąż krzyżówkę, a dowiesz się jakie jest hasło        

Świetna rozrywka dla dzieci, które uczą się pisać.  Wydrukuj ( można samemu 
narysować krzyżówkę), wypełnij pola i pokoloruj zaznaczone pole w krzyżówce- 

to rozwiązanie naszej krzyżówki. 

 

Po rozwiązaniu krzyżówki wymieńcie wszystkie pory roku. Powiedzcie jaka jest 
pora roku po wiośnie, a jaka przed wiosną? 



2.  Rodzice powiedzcie dzieciom przysłowie: „Kwiecień-plecień, bo 
przeplata trochę zimy, trochę lata” – próba wyjaśnienia przez dzieci, co to 
oznacza. 

3. Posłuchajcie piosenki: „Kwiecień-plecień”-możecie nauczyć się na 
pamięć, wyklaskać rytmicznie w dłonie, o podłogę, podskakiwać (na jedne, na 
obu nogach), możecie zilustrować treść piosenki ruchem wg. własnego 
pomysłu.   

https://www.youtube.com/watch?v=v_uIhX6WpYM- 

Idzie za kwietniem rowem zielonym 
pierwsza stokrotka w śniegu kwietniowym. 

Na skrawku ciepła, na zimna brzeżku, 
kwiat przebiśniegu usiadł w dołeczku. 

ref: Kwiecień, plecień, 
bo przeplata. 
trochę zimy, 

trochę lata. (bis) 

Śniegiem sypnęło; czy kwiaty wschodzą 
na pożegnanie ostatnim mrozom? 
Uderza wiosna o skrzydła ptakom 
śpiew się poturlał z góry po dachu. 

4. Rozwiążcie zagadki: 

Gdy słońce świeci i deszczyk pada 
Ona na niebie cudnie się rozkłada   (tęcza) 
 
 Płyną po niebie, wielkie kłębiaste, 

Czasem gradowe, czasem pierzaste   (chmury) 
 

Ono latem najmocniej grzeje 
I sprawia, że skóra brązowieje     (słońce) 
 

O szyby dzwoni kroplami, 
Muzykę cudowną układa, 
Kiedy uważnie posłuchasz, 
Możesz z nimi cicho pogadać    (deszcz) 

 
Lodowe kule z nieba spadają, 

https://www.youtube.com/watch?v=v_uIhX6WpYM-


Na szybach i na dachach muzykę grają    (grad) 
                 E. Grzywińska „Zgadywanki, malowanko na wieczory i poranki” 
 

5.  Zachęcamy do wykonania kalendarza pogody, w którym możecie 
codziennie zaznaczać jaka jest pogoda, utrwalamy nazwy zjawisk pogodowych? 
(tak jak robiliśmy to w przedszkolu) oto nasze propozycje: 
 Koło pogodowe, to  jeden z pomysłów dla kalendarza pogody. Idealnie 

przedstawia nasze przysłowie: „Kwiecień plecień….”.🙂 Słońce, śnieg, wiatr, 
deszcz…. 

A może wymyślicie inny sposób wykonania kalendarza pogody? 

                                                 

     https://ztorbynauczycielki.pl/kolo-pogodowe/     tutaj znajdziecie propozycję koła pogodowego       

 

-Możecie obejrzeć film „Co to jest pogoda” za nim przystąpicie do robienia 
kalendarza pogody. 

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

 

https://ztorbynauczycielki.pl/kolo-pogodowe/
https://www.youtube.com/watch?v=PMvFXtjXScY-


 



 

 

 



 

 



6. Eksperymenty- możecie wykonać jeden, albo tyle ile chcecie. 
Pamiętajcie tu jest potrzebna pomoc rodziców, zachowanie bezpieczeństwa. 

https://www.youtube.com/watch?v=cdU4nEXe4qo-     tornado w szklance 

https://www.youtube.com/watch?v=Nqni9zjYado-       jak powstają chmury 

 

7. Krzyżówka wiosenna to propozycja, aby poćwiczyli percepcję wzrokową, 
koncentrację, słuch fonematyczny, a także by rozwijać zainteresowanie 
kompetencjami czytelniczymi. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cdU4nEXe4qo-
https://www.youtube.com/watch?v=Nqni9zjYado-


8.   Tym razem dzieciaki będą miały okazję przede wszystkim poćwiczyć 

orientację w przestrzeni ( kierunki: prawo, lewo) , poprawne liczenie oraz 

percepcję wzrokową. 

                                             Tutaj znajdziecie karty pracy „Pokoloruj kwiatki”                          

https://ztorbynauczycielki.pl/tag/wiosna/ 

 

 

 

 

Bajka „Wiosna w dolinie Muminków” 

https://www.youtube.com/watch?v=T3IAvvLLzhw-  

 

 

 

 

Bardzo dziękujemy za zdjęcia, które Państwo nam przysyłacie na grupowego 

emaila - jezykip8@gmail.com , jest nam bardzo miło i czekamy na więcej     . 
Na koniec tygodnia możecie nam napisać, czy zadania się dzieciom podobały, 

czy dzieci zrobiły sobie tablicę do planowania pracy(tak jak w przedszkolu 
robiliśmy), czy udało się dzieciom wykonać zadania zgodnie z planem? 

Pamiętajcie, że jesteśmy z Wami. Bardzo za Wami tęsknimy. 
 
 

 
Pozdrawiamy Was kochane dzieci  

i Waszych Rodziców      

 

 

https://ztorbynauczycielki.pl/tag/wiosna/
https://www.youtube.com/watch?v=T3IAvvLLzhw-

