
Funkcjonowanie osobiste i społeczne (czwartek, 16 kwietnia) 

Temat: Wiosna w ogrodzie. (2 - 3 godziny) 

Drodzy Uczniowie i Rodzice! 

W ramach dzisiejszego tematu, mam dla Was kilka propozycji zadań, do 

wykonania w zeszytach lub online na komputerze. Ze względu na różny stopień 

trudności zadań, proponuję aby to Państwo zdecydowali, które ćwiczenia 

zostaną przez Was wykonane. Powodzenia! 

ZADANIE 1 
Jako wprowadzenie do tematu, proponuję obejrzeć pierwsze 10 minut filmu  
„Wędrówki Skrzata Borówki- odc. 1- Ogród” dostępnego pod linkiem 
  
https://www.youtube.com/watch?v=HKbblzMIIEo 
 
Zastanówcie się proszę, o jakich zwierzętach i roślinach była mowa w filmie? 
Czy ktoś z Was pamięta, co to jest ekosystem? 
 
ZADANIE 2 
Uczniowie, którzy lubią pisać, przepisują do zeszytu notatkę: 
 
„Wiosną w ogrodzie wykonuje się wiele prac. Usuwa się zgniłe liście i suche 
gałęzie. Przycina się drzewa owocowe. Przygotowuje się grządki, sadzi cebulki 
roślin, wysiewa się nasiona, z których wyrosną warzywa i kwiaty. Sadzi się nowe 
krzewy i drzewka. Ogrodnik do swoich prac potrzebuje wielu narzędzi. 
 
Czy potrafisz odpowiedzieć, do czego służą te narzędzia? 
 
Grabie do ……………………. 
Konewka do ………………… 
Łopata do …………………… 
Taczka do …………………… 
Sekator do …………………… 
 
ZADANIE 3 
Ćwiczymy spostrzegawczość, na przedstawionych wiosennych ilustracjach 
proszę odnaleźć 5 różnic. 
 
https://czasdzieci.pl/pliki_dz/kolorowanki/dd_68_614.jpg 

https://www.youtube.com/watch?v=HKbblzMIIEo
https://czasdzieci.pl/pliki_dz/kolorowanki/dd_68_614.jpg


 

ZADANIE 4 

Spróbuj znaleźć na obrazku narzędzia, których używa ogrodnik: 

konewka, wąż, grabie, łopata, sekator, wiadro, szpadel 

a następnie odnajdź podane wyrazy w wykreślance obok. 

http://scholaris.pl/resources/run/id/49686 

 

ZADANIE 5 

Ułóż w linijkach konkretne wyrazy ze znajdujących się tam liter. Ważne jest, 
żebyś umieścił literki dokładnie między liniami. Jeżeli się pomylisz to można 
konkretną literkę wyrzucić do kosza, który jest obok lub zmazać wszystko, co 
jest na tablicy klikając w gąbkę. Proszę, żeby dzieci zaczęły od pierwszego 
stopnia  i kolejno przechodziły dalej.  

I: na, las, tam, pod, rok, wąż 

II:  pole, łopata, pogoda, grabie, 

III: wiadro, taczka, konewka, ogród, wiosna 
 
https://www.lulek.tv/gry/darmowe/pisanie-137 
 
Mam nadzieję, że każdy znajdzie tu coś dla siebie i z przyjemnością wykona 
proponowane przeze mnie zadania. W razie pytań, proszę o kontakt przez 
dziennik, facebook lub mail pohorylec@zszs-gliwice.pl 
 
Życzę Wszystkim dużo zdrowia i wytrwałości, #zostańwdomu 
 
Barbara Pohorylec 
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