
 

 

Witam was drodzy moi uczniowie ;) 

 

Mam dla was film, który przedstawia zmiany zachodzące w przyrodzie wraz z nadejściem 
wiosny. Jest to temat przeznaczony na 2 godziny lekcyjne. (31.03. i 1.04.) Proszę podzielić 
sobie materiał na dwa dni zgodnie z tempem pracy ucznia. 
Powoli będziemy sobie omawiać wszystko po kolei. Na początek proszę pooglądać film: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Wjo_Q1OYTmY 

 

Film przedstawia zmiany zachodzące w przyrodzie wraz z nadejściem wiosny.  
Proszę was kochani odpowiedzcie na pytania tak jak zawsze rozmawiamy w naszej klasie: 
 
Jakie ptaki przylatują do Polski na wiosnę?  
Jakie zapamiętaliście pierwsze wiosenne kwiaty? 
Ile mamy pór roku i wymieńcie je. 
 
Myślę, że rodzice wam pomogli i poradziliście sobie z odpowiedziami. 
 
BRAWO dla Was 
 

 

A teraz proszę posłuchajcie śpiewu ptaków  i pomyślcie, że jesteście w lesie lub na łące, możecie 

położyć się a łóżku 

https://www.youtube.com/watch?v=NFz4nfoB5dA 

 

A może któryś z odgłosów poznajecie? 

 

A teraz mam dla was kilka zagadek, ciekawe czy odgadniecie? 

 

Nadchodzi po zimie, znasz dobrze jej imię. 

Kroczy w kwiatów pąkach i promieniach słonka 

 

Co to za pani, piękna, radosna. 

Idzie już do nas. Ach wiem to……wiosna 

 

Jak się nazywa ta pora roku, 

co ściele dywan zielony wokół… 

https://www.youtube.com/watch?v=Wjo_Q1OYTmY
https://www.youtube.com/watch?v=NFz4nfoB5dA


 

 

 

Więcej zagadek znajdziecie na tej stronce     zapraszam ! 

 

http://www.zabawydladzieci.com.pl/zagadki-o-porach-roku-lato-jesien-zima-wiosna/ 

 

Proszę napiszcie teraz  temat w zeszytach z funkcjonowania  i przepiszcie 3 zagadki.  

 

LEKCJA 

WTOREK  31 MARCA 2020 ROK 

TEMAT: JUŻ MAMY WIOSNĘ. 

 

ZAGADKI O WIOŚNIE 

 

NADCHODZI PO ZIMIE, DOBRZE ZNASZ JEJ IMIĘ.  

KROCZY W KWIATÓW PĄKACH I PROMIENIACH SŁONKA. 

 

CO TO ZA PANI, PIĘKNA RADOSNA. IDZIE JUŻ DO NAS. ACH WIEM TO WIOSNA. 

 

JAK SIĘ NAZYWA TA PORA ROKU CO ŚCIELE DYWAN ZIELONY WOKÓŁ. 

 

Pięknie spisaliście się,  w nagrodę możecie posłuchać swojej ulubionej muzyki tak jak to robiliśmy 

zawsze w klasie. A ja wszystkim wpiszę dobre oceny za waszą pracę na lekcjach funkcjonowania. 

Możecie przesłać mi linki do utworów które będziecie słuchać, ja też chętnie posłucham. 

Pozdrawiam serdecznie was moi uczniowie i rodziców, dbajcie o siebie i zostańcie w domu. 

 

http://www.zabawydladzieci.com.pl/zagadki-o-porach-roku-lato-jesien-zima-wiosna/

