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1. Uważnie obejrzyj poniższe ilustracje. Czy znasz nazwy tych kwiatów? 
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2. Obejrzyj uważnie film dotyczący zwiastunów wiosny, spróbuj zapamiętad 

nazwy wiosennych kwiatów z poprzedniego dwiczenia. 

https://www.youtube.com/watch?v=0J8-ca6vK_k 

 

3. Napisz w zeszycie po śladzie zdanie Dzisiaj jest piątek.  

Narysuj jaka panuje dzisiaj pogoda. 

 

4. Wydrukuj kartę pracy z dwiczenia 1 i wpisz brakujące litery w nazwach 

wiosennych kwiatów. Spróbuj zapamiętad nazwy tych kwiatów. 

 

Jeśli nie możesz wydrukowad zadania, poproś kogoś dorosłego o pomoc 

w narysowaniu 4 charakterystycznych wiosennych kwiatów. Poproś też 

kogoś dorosłego, żeby przepisał nazwy kwiatów – a Ty wpisz brakujące 

litery. Do dzieła!  

 

5. Narysuj w zeszycie grządki kwiatowe podobne do tych poniżej. Przepisz 

i policz działania. Następnie na każdej grządce narysuj tyle wiosennych 

kwiatów, ile wskazuje wynik działania obok tej grządki. 

Możesz też wydrukowad poniższe dwiczenie i wkleid je do zeszytu.  

https://www.youtube.com/watch?v=0J8-ca6vK_k
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6. Wydrukuj jedną z poniższych kart pracy i podwicz pisanie litery K, k. 

Jeśli nie możesz wydrukowad zadania poproś kogoś dorosłego, żeby 

narysował w Twoim zeszycie 3, albo 4 linie, a Ty podwicz samodzielne 

pisanie litery K, k. 
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Proszę o wysłanie zdjęd wykonanych zadao na: 

- mój telefon komórkowy, 

albo  

- maila paniola2020@gmail.com 

 

Proszę również o informację,  

 czy dzisiejsze dwiczenia dziecko wykonało:  

 

a) samodzielnie, 

b) z niewielką pomocą osób dorosłych, 

c) z dużą pomocą osób dorosłych. 

 

 

W razie problemów / pytao proszę o kontakt.  
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