
Zadania na 27.03.2020r.
I 
   Słuchanie opowiadania ,, Ozimina”A. Widziowskiej 

1. Rozwiązywanie zagadki  dziecko rozwiązuje zagadkę 

Nadchodzi po zimie,
znasz dobrze jej imię.
Kroczy w kwiatów pąkach
i w promieniach słonka. 
lub

            Gdy śnieg zginie, kwiaty rosną,
            a tę porę zwiemy … . 

2. Burza mózgu Wiosna to …............   - dziecko podaje skojarzenia związane z wiosną.
3. Słuchanie opowiadania pt. Ozimina” A. Widzowskiej.

Książka s. 54-55
 Rodzic czyta opowiadanie 
   Zbliżała się wiosna. Słońce świeciło coraz mocniej , a dnia 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 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 chwila 
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 na 
wymieniłem?

– Są takie niewielkie szare ptaki z białymi brzegami na ogonku. Na pewno ich piękny 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 właśnie jest 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 rozpiło śnieg, od razu napiły się wody 
– Mądre zboża- podsumował Olek – Wiedzą kiedy ,leżeć , kiedy kwitnąć i kiedy dojrzewać.
– Czasami pogoda płata figle i niszczy cała uprawę niestety. Nie może być ani zbyt zimno, ani

zbyt gorąco, bo rośliny obudza 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
,, O już naprawdę wiosna!”- pomyślał Olek 
W ogródku spotkali Adę, która robiła 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, pokaże ci robale …
– Robale? Jakie robale?
– Kwitnące. Wyrosły na drzewie.

Podeszli do drzewa, z którego zwisały żółto- zielone rośliny, wyglądające jak włochate 
gąsienice. Było ich bardzo 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 leszczyna. A 

wiesz co z niej wyrośnie?
– Leszcze, czyli ryby -zażartował Olek 
– Nie wygłupiaj się. Wyrosną z niej orzechy laskowe- pochwaliła się wiedzą Ada. 

Tego dnia wszyscy poczuli wiosnę . Powietrze pachniało parującą ziemia , kwiatami 
i świeżością. Nikt nie miał ochoty oglądać telewizji ani słuchać radia, bo wokoło 
odbywał się ptasi koncert. Dziadek pogwizdywał wesoło i planował, co nowego 
posadzi w ogrodzie. 

– A co zrobisz, jak wiosna jutro się schowa i znowu będzie zimno? -zapytała Ada
– Wiosna? Przecież u nas w domu zawsze jest wiosna.
– Jak to?
– Wiosna to wasza babcia – powiedział dziadek i dał babci całusa. 

4. Rozmowa na temat opowiadania.
- Co to jest ozimina?
To są rośliny , najczęściej zboża, które wysiewa się jesienią , bo lubią spędzać zimę pod 
śniegiem Wtedy najlepiej rosną.

- Gzie poszli Olek z dziadkiem?
Olek i dziadek poszli na pola



- Jakie oznaki wiosny widzieli?
Olek z dziadkiem zobaczyli wiosenne kwiaty: przylaszczki,zawilce,oglądali oziminę, 
usłyszeli śpiew skowronka, zerwali bazie 
- Co to są bazie- kotki?
Kwitnące wierzbowe gałązki 
- Co robiła Ada?
Ada robiła malutki klombik
- Co to były robale?
To kwiaty leszczyny 

5. Zabawa ruchowa ,, Jak się można cieszyć z wiosny?”- dowolne ćwiczenia dziecka np. 
podskoki , tupanie, przysiady 

6. Dzieci 6-letnie dzielą na sylaby i głoski wyrazy: krokus, wiosna, skowronek, robale. 
Określają liczbę sylab i głosek 

7. Kolorują obrazek 
 
        



  



 Praca plastyczna ,, Wiosenne kwiaty”. 
 Rozmowa na temat jakie dziecko zna wiosenne kwiaty. 
 Nazwanie i wskazywanie ich np.: krokus, przebiśnieg, zawilec,sasanka – proszę wybrać te 
najbardziej znane 

 



Kolejnym zadaniem dla dziecka jest wyklejenie wybranego obrazka kolorowym papierem , jeżeli 
Państwo  nie macie kleju i kolorowego papieru, dzieci mogą  pokolorować .



  



 



Litera dla 6-latków , mogą też wykonać zainteresowane 5-latki .
 
Temat : ,,Wiosenne  pole”rozmowa z dzieckiem na podstawie ilustracji - Odkrywamy literę P p 
drukowaną i pisaną 
 
 Potrzebne pomoce do zajęcia: małe prostokątne karteczki w kolorze białym, niebieskim, 
czerwonym po około 6sztuk, (nakrywki służące do podziału wyrazów na sylaby i głoski),
ołówek, 

 Przebieg zajęcia 
1. Przypomnienie pór roku: wiosna, lato, jesień, zima. Wskazanie aktualnej pory roku. ,, Jaką 

mamy obecnie porę roku”. Dziecko odpowiada  wiosnę.
2. Co widzisz na obrazku ?

Dziecko odpowiada pole 

  



 

Czy pamiętasz opowiadanie o Olku i dziadku? - jeżeli dziecko nie zapamiętało wówczas 
przypominam fragment opowiadania  
 Zbliżała się wiosna. Słońce świeciło coraz mocniej , a dnia 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 są oznaki wiosny i co 
wykiełkowało na polach.

Gzie oni poszli 
Dziecko odpowiada : na pole 

Na jaką głoskę rozpoczyna się wyraz pole ?
Dziecko na p
Czy znasz inne słowa , w których na początku słyszysz głoskę p 
dziecko wymienia np.: piłka, pomidor, półka policja-( to zależy od wyobraźni  dziecka) 
Spróbuj podzielić słowo pole na sylaby 
 Dziecko: po - le  
Ile jest sylab 
Dziecko:  Sylab jest 2
Teraz podziel słowo pole na głoski 
Dziecko : p -o-l-e
 Połóż tyle cegiełek, ile jest głosek (układamy model wyrazu)
Dziecko :Głosek mamy  4
Zaznacz samogłoski i spółgłoski słowie pole 



Dziecko:. p -spółgłoska, cegiełka niebieska , o samogłoska -cegiełka czerwona , l spółgłoska-
cegiełka niebieska , e samogłoska -cegiełka czerwona 
Połóż  litery które znasz pod cegiełkami  
Dziecko układa o, l,e
Jakiej litery nie położyłeś 
To jest właśnie wielka litera P i mała litera p drukowana ,a tak wygląda  wielka i mała litera p 
pisana 

wzór litery poniżej jeżeli Państwo maja w domu karty pracy można z nich skorzystać ,, Litery i 
liczby cz2 s 20 (seledynowe książki ).
Proszę o wykonanie zadań w kartach odnośnie litery P, p , jeżeli Państwo nie macie kart pracy 
zamieszczone poniżej zadanie 

 Litery które 6-latki odkryły  : O o, Aa, Mm, E e, I i, Tt, D d, K k, L l, Y y, R r, S s, N n, B b, G g, 
W w.
 

 
 





 Wśród liter zaznacz P p 

   O  K  r  m  D   e   i    a  S   d   E    W   i   Y    R  P   K  p  

  A    p    T   p  y   r  p   t   d   t  p   o  p  r   t   a  z   g  n  

E     y   D   P    S    e   G   N    p   p   E  P    G   P    S   R  p 

  a  P   K   P   N  i p  G  p   B  b   n  P  D   p   e   r  P    o   p

P   I   O   n   p   e    k   r    p    a    G  N   p    B     R   P   e   D

   p   P   y   e   p   o  S   D  B  P   i   e   g  p   r  d  p   y   d   e

 r     e    t    p    o   k   p   k t   p   O   L   P   p    E  M   R   

   Odczytaj sylaby 

ap  op   ip  ep  yp   po   pi   pe  pa  py 

Przeczytaj wyrazy:

Pola, pies , pomidor , planeta, parasol, Patryk Polska, Piotrek , dyplom , papryka 
Pola, 

Tekst do przeczytania:

To Patryk i kot Pimpek.
Patryk ma 6 lat.
On gra z kotem w kolorowego balona.       
A za oknem pada: kap kap, kap.  
Patryk ma wielki parasol w planety.
Kot Pimpek ma maskotki. 
 
 



Serdecznie witamy Państwa przekazujemy zadania do wykonania dla dzieci oraz scenariusz 
pracy dla Państwa.   Życzmy dużo zdrowia i wytrwałości. Pozdrawiamy Beata Tanalska i 
Izabela Okulska 

 Zajęcia na 25.03 2020 r.

Temat : Pokaż, pokaż, marcu, co tam mieszasz w garncu.- Nauka wiersza E. Stadtmuller.

Do pracy potrzebne będą: 
1. Zabawa na powitanie ,, Witamy się różnymi częściami ciała”. Rodzic , a  później  dziecko 

nazywa część ciała i mówi witamy się np. głowami, łokciami .
2. Siadamy wygodnie: Posłuchaj wiersza 

Pokaż, pokaż, marcu, co tam mieszasz w garncu.
- Pokaż,pokaż marcu, 
co tam mieszasz w garncu.
- mieszam śniegi, mieszam deszcze,
więc na świecie zimno jeszcze.
Szarobure dni,
a wiosenka śpi.
- Pokaż,pokaż marcu, 
co tam mieszasz w garncu.
-Chociaż chłodno jest na razie, 
już na wierzbach kwitną bazie, 
słonko uśmiech śle. 
Wiosno pośpiesz się!
- Pokaż,pokaż marcu, 
co tam mieszasz w garncu.
- Już dokoła pachnie wiosną, 
a mnie w garncu kwiatki rosną 
oraz kiełki zbóż,
kwiecień już tuż-tuż

3. Rozmowa na temat wiersza 
R: Jakie mamy pory roku?
Dz: Pory roku to : wiosna , lato, jesień , zima.
R: Jak nazywa się obecna pora roku ?
Dz.: To wiosna
R: Jaki teraz mamy miesiąc ?
Dz.: Teraz jest marzec 
R: Co marzec mieszał w garncu ?
Dz.: Marzec mieszał: śniegi , deszcze  bazie, kwiaty , kiełki zbóż 
R: P czym można poznać , że jest już wiosna ?
Dz.:  Pojawiają się pąki na drzewach ,dzień staje się coraz dłuższy, pojawiają się pierwsze 
kwiaty, wracają ptaki, budzą się zwierzęta z zimowego snu. 

4. Zabawa ,, Lusterko”.
Rodzic i dziecko siadają naprzeciwko siebie. Najpierw rodzic wykonuje dziwne śmieszne 
miny , dziecko powtarza. Następnie zamiana dziecko wykonuje miny rodzic powtarza.

5. Nauka wiersza. Rodzic recytuje  fragment wiersza- dziecko powtarza. 
6. Zabawa ruchowa ,, Wiosenna pogoda”.

Maszerujemy w miejscu lub po pokoju na sygnał np. deszcz naśladujemy padający deszcz



słonko – wyciągamy ręce do góry i naśladujemy słońce. Wiatr -ręce przechylamy z boku na 
bok itp.

7. Rysowanie marcowego garnca – ilustracja do wiersza 

II zajęcie 
,, Wiosna” A. Vivaldiego – słuchanie muzyki klasycznej ( muzyka na YouTube)

1. Zabawa ,, Co to gra”. - Rodzic uderza w różne przedmioty – dziecko rozpoznaje i nazywa.
2. Słuchanie muzyki  -,,Wiosna” A. Vivaldiego – posłuchaj uważnie muzyki. Proszę dziecku 

podać nazwę słuchanego utworu 
3. Rozmowa na temat utworu.

R : Czy podobał ci się utwór? Jaki tytuł miał utwór
Dz. Utwór nosił tytuł Wiosna 
 Jaki nastrój miała muzyka?
Dz.: wesoły 
R: Jaka była muzyka wolna czy szybka?
Dz.:  Muzyka była szybka 
R: O czym opowiadała muzyka ?
Dz.: Odpowiedzi mogą być różne w zależności od wyobraźni dziecka .

4. Zabawa ruchowa ,, Taniec wiosny” do melodii utworu z wykorzystaniem cienkich szalików, 
apaszek.
Puszczamy melodię i poruszmy się w dowolnie w jej tempie machając apaszkami.  

5. Zabawa ,, Prawda i fałsz”. 
Rodzic mówi różne zdania, jeżeli to prawda dziecko np. klaszcze, jeżeli fałsz – dziecko 
tupie. 
Przykładowe zdania:
1. Wiosną kwiaty rosną 
2. Wiosną zwierzęta zapadają w zimowy sen. 
3. Wiosną spadają liście z drzew. 
4. Wiosną  pojawiają się pąki na drzewach.
5. Wiosną wracają ptaki : bociany, jaskółki, skowronki.
6. Wiosną lepimy bałwanki 
7. Wiosną budzą się owady: motyle, pszczoły. 

 

 


