
ZADANIA DLA GRUPY SZKOLNEJ ( 16- 20.03.2020):
Wiktoria D., Wiktoria T., Mikołaj, Asia, Iza, Zuzia, Dawid

1. Czytanie przez rodzica wiersza A. Łady – Grodzickiej „Wiosenne kwiaty”

„Wiosenne kwiaty”

Już kwiaty zakwitają
W lasach, ogrodach i na łąkach
- mówią o tym, że nadszedł
Czas wiosny i słonka.

Przyszły do nas kwiaty w gości
W swej wiosennej szacie,
Popatrzcie uważnie, może je poznacie?
Pierwszy to przebiśnieg biały.
Drugi – to stokrotka, kwiatek bardzo mały,
Trzeci jest jak złota łąka,
To kaczeniec cały w pąkach.
Czwarty to krokus fioletowy,
Piąty – tulipan purpurowy,
I szósty – to żonkil w żółtym kolorze,
Ten ostatni słoneczny kwiatek
Do wazonu włożę. 

Analiza treści wiersza. Udzielenie odpowiedzi na pytania: 
O czym mówi wiersz? (wiersz mówi nam o tym, że nadeszła wiosna, że zakwitły 
wszędzie już kwiaty)
Jakie kwiaty występują w wierszu? ( przebiśnieg, stokrotka, kaczeniec, krokus, 
tulipan, żonkil)
Czy znacie jeszcze jakieś inne kwiaty wiosenne? (pierwiosnki, sasanki, zawilce, 
bratki, fiołki, hiacynt)
Kto z was widział kwiaty o których mówi wiersz? 

2. Rozwiązywanie zagadek o kwiatach wiosennych.

Rodzic czyta zagadki:

Zgadnij, w jakich kwiatach można znaleźć brata?... (bratki)

Tuż przy ziemi niziutko, płatki z łodyżką krótką.
Fioletowe, wesołe, bo to przecież... (fiołek)

Dobrze ją znamy z prześlicznej woni, kwitnie dzwonkami,
chociaż nie zadzwoni. ... (konwalia)

Jeszcze wszystko uśpione, jeszcze nic nie rośnie,
a on śnieg przebija i mówi o wiośnie. ... (przebiśnieg)
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Na zielonej łące kwitnie ich tysiące. W swej nazwie sto mają,
jak się nazywają?... (stokrotka)

Jak ten kwiatek się nazywa, co słowo „pan” w nazwie ukrywa? ... (tulipan)
Zwykle złote, białe albo fioletowe, wychodzą spod ziemi.... (krokusy)

Tam w lesie ciernistym zakwita niebiesko. 
Na łące na pewno czuła by się kiepsko. 
A gdy zakwita w marcu, to wtedy już wiecie, 
Że nieodwołalnie jest wiosna na świecie. (przylaszczka) 

W krótkiej nazwie kwiatów mieszczą się ,,sanki”, 
a te kwiaty kwitną w marcu, w mroźne ranki. (sasanki) 

Wiosna przyszła, czekaj chwilkę, 
A po chwilce pojawiły się... (zawilce) 

3. Ćwiczenia grafomotoryczne –  pisanie po śladzie (Wiktoria T., Mikołaj, Zuzia), 
samodzielnie wg wzoru (Asia, Iza, Wiktoria, Dawid)  
nazwy kwiatów wiosennych: SASANKA, PRZEBIŚNIEG, KROKUS, TULIPAN, 
NARCYZ, ZAWILEC, PIERWIOSNEK, HIACYNT, ŻONKIL, PRZYLASZCZKA

4.Wykonanie dowolną techniką pracy plastycznej – ,,Wiosenne kwiaty”.

5.Zakładamy domowy ogródek – sadzimy cebulkę na szczypiorek.

6.Ćwiczenia matematyczne – dodawanie w zakresie 10 strona internetowa 
www.matzoo.pl

7.Codziennie doskonalimy umiejętności związane z samoobsługą ( samodzielne 
ubieranie i rozbieranie, przygotowywanie posiłków – wspólne gotowanie, dbanie o 
higienę osobistą – częste mycie rąk).

8.Codziennie pamiętamy o dawce ruchu – taniec, spacer,zabawa na podwórku.
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