
  

WIOSNA W OGRODZIEWIOSNA W OGRODZIE



  

Drodzy Rodzice ! 

Poniżej zamieszczam bloki tematyczne dla uczniów na poszczególne dni tygodnia: 
Realizacja zajęć od 04-08.05.2020r 

PONIEDZIAŁEK: Jakie prace wykonujemy w ogrodzie wiosną?
WTOREK: Jak wyhodować roślinę?

ŚRODA : Wiosenne kwiaty.
 CZWARTEK: Wiosenne warzywa - nowalijki.

PIĄTEK: Jak powinniśmy odżywiać się, aby być zdrowym?

W poszczególnych plikach zamieszczone są tematy przewodnie tygodnia, propozycje ćwiczeń 
oraz karty pracy do nauki i terapii w domu. 

Bardzo proszę o realizację zamieszczonych treści i ćwiczeń na miarę możliwości 
Waszych dzieci.

 
Materiały zamieszczane są jako pliki w formacie pdf, dzięki czemu mogą państwo dostosować 

wielkość elementów do potrzeb Waszych dzieci.

Wykonane prace proszę przesyłać, jako zdjęcie lub skan, na maila sp1soswpt@gmail.com.

Proszę o zbieranie wykonanych prac do teczki ucznia. 
Propozycje ćwiczeń od nauczycieli – specjalistów są zamieszczone w oddzielnej zakładce na stronie 

SOS-W. 
                                                                                                   Wychowawca: Anna B.



  

Jakie prace wykonuje się Jakie prace wykonuje się 
w ogrodzie wiosną?w ogrodzie wiosną?



  

"Pan ogrodnik" "Pan ogrodnik" 

Przyleciała biedroneczka do naszego ogródeczka.Przyleciała biedroneczka do naszego ogródeczka.
Siadła na gałązce i tak obserwuje,Siadła na gałązce i tak obserwuje,

Jak ciężko pan ogrodnik od rana pracuje.Jak ciężko pan ogrodnik od rana pracuje.

I I łopatąłopatą kopie, kopie, kopie kopie, kopie, kopie
I I grabiamigrabiami grabi, grabi, grabi, grabi, grabi, grabi,
i nasionka sieje, sieje, sieje,i nasionka sieje, sieje, sieje,

i grządki i grządki konewkąkonewką podlewa, podlewa, podlewa, podlewa,
i słucha, jak mu ptaszek swą piosenkę śpiewa.i słucha, jak mu ptaszek swą piosenkę śpiewa.

Wkoło kwitną już rabatkiWkoło kwitną już rabatki
pszczoły zapylają kwiatki.pszczoły zapylają kwiatki.

Nagle pan ogrodnik biedronkę zobaczył,Nagle pan ogrodnik biedronkę zobaczył,
pomachał do niej ręką i wrócił do pracy.pomachał do niej ręką i wrócił do pracy.

autor: J. Biernatautor: J. Biernat



  

Posłuchaj piosenki, jakie prace w ogrodzie wykonujemy Posłuchaj piosenki, jakie prace w ogrodzie wykonujemy 
wiosną.wiosną.

https://www.youtube.com/watch?v=08_S0RA3mac

https://www.youtube.com/watch?v=08_S0RA3mac


  

Jakimi Jakimi narzędziaminarzędziami posługuje się ogrodnik? posługuje się ogrodnik?



  

Co jeszcze przyda Ci się podczas pracy w ogrodzie?Co jeszcze przyda Ci się podczas pracy w ogrodzie?



  

Karty pracy do wydrukowaniaKarty pracy do wydrukowania



  

Pokoloruj i nazwij narzędzia ogrodnicze.Pokoloruj i nazwij narzędzia ogrodnicze.



  

Wytnij elementy i przyklej w odpowiednim miejscu.Wytnij elementy i przyklej w odpowiednim miejscu.



  

Jak wyhodować roślinę?Jak wyhodować roślinę?



  

                      Co potrzebne jest roślinom, aby pięknie Co potrzebne jest roślinom, aby pięknie 
rosły?rosły?
  
                                  słońcesłońce                                                        wodawoda



  

Posłuchaj wiersza. Spróbuj powtórzyć zaznaczone w tekście wyrazy Posłuchaj wiersza. Spróbuj powtórzyć zaznaczone w tekście wyrazy 
i pokazać związane z nimi czynności.i pokazać związane z nimi czynności.

  

      "Wiosna w ogródku" "Wiosna w ogródku" 

Wiosna, wiosna w ogródku,Wiosna, wiosna w ogródku,
dużo pracy przed nami:dużo pracy przed nami:

kopukopu,,  kopukopu, łopatką,, łopatką,
szuruszuru, , szuruszuru, grabkami., grabkami.

SiewuSiewu, , siewusiewu, równiutko,, równiutko,
posiejemy nasionka.posiejemy nasionka.

Potem wodą z konewki,Potem wodą z konewki,
chlustuchlustu, , chlustuchlustu po grządkach po grządkach

autor: autor: Urszula PiotrowskaUrszula Piotrowska



  

Karty pracy do wydrukowaniaKarty pracy do wydrukowania



  

Pokoloruj i wytnij warzywa. (1a)Pokoloruj i wytnij warzywa. (1a)



  

Umieść wycięte warzywa na grządkach według instrukcji: Umieść wycięte warzywa na grządkach według instrukcji: 
33 ogórki,  ogórki, 33 pomidory, pomidory, 3 3 sałaty i  sałaty i 33 rzodkiewki. (1b)  rzodkiewki. (1b) 



  

Wiosenne kwiaty Wiosenne kwiaty 



  

„„Wiosenne kwiaty”Wiosenne kwiaty”

Już kwiaty zakwitają, w lasach, ogrodach i na łąkachJuż kwiaty zakwitają, w lasach, ogrodach i na łąkach
- mówią o tym, że nadszedł czas wiosny i słonka.- mówią o tym, że nadszedł czas wiosny i słonka.

Przyszły do nas kwiaty w gości w swej wiosennej szacie.Przyszły do nas kwiaty w gości w swej wiosennej szacie.
Popatrzcie uważnie, może je poznacie?Popatrzcie uważnie, może je poznacie?

Pierwszy to Pierwszy to przebiśniegprzebiśnieg biały. biały.
Drugi - to Drugi - to stokrotkastokrotka, kwiatek bardzo mały., kwiatek bardzo mały.

Trzeci jest jak złota łąka, to Trzeci jest jak złota łąka, to kaczenieckaczeniec cały w pąkach. cały w pąkach.
Czwarty to Czwarty to krokuskrokus fioletowy. fioletowy.
Piąty - Piąty - tulipantulipan purpurowy. purpurowy.

I szósty - to I szósty - to żonkilżonkil w żółtym kolorze. w żółtym kolorze.
Ten ostatni słoneczny kwiatek do wazonu włożę.Ten ostatni słoneczny kwiatek do wazonu włożę.

autor: autor: A. Łada - GrodzickaA. Łada - Grodzicka



  

Karty pracy do wydrukowaniaKarty pracy do wydrukowania



  

Posadź na odpowiedniej grządce Posadź na odpowiedniej grządce 33 krokusy, krokusy, 3 3 tulipany  tulipany 
i i 3 3 żonkile. żonkile. 



  

Pokoloruj, wytnij i umieść na poprzedniej karcie pracyPokoloruj, wytnij i umieść na poprzedniej karcie pracy
 w odpowiednim miejscu. w odpowiednim miejscu.



  

Wiosenne warzywaWiosenne warzywa 



  

Pierwsze wiosenne warzywa to Pierwsze wiosenne warzywa to nowalijkinowalijki..



  

Karty pracy do wydrukowaniaKarty pracy do wydrukowania



  

Wytnij i zachowaj.Wytnij i zachowaj.



  

Pokoloruj koszyk.Pokoloruj koszyk. 



  

PokolorujPokoloruj nowalijki nowalijki. Wytnij i przyklej na poprzedniej karcie pracy (koszyk) . Wytnij i przyklej na poprzedniej karcie pracy (koszyk) 
według instrukcji.według instrukcji.

Pomidora włóż Pomidora włóż dodo koszyka. Ogórka i rzodkiewkę przyklej  koszyka. Ogórka i rzodkiewkę przyklej po prawejpo prawej  
koszyka, a cebulę i sałatę koszyka, a cebulę i sałatę po lewejpo lewej stronie koszyka. stronie koszyka.



  

Pokoloruj według wzoru.Pokoloruj według wzoru.



  

Otocz pętlą cyfrę 3.Otocz pętlą cyfrę 3.



  

Połącz warzywa z cyfrą 3.Połącz warzywa z cyfrą 3.  



  

Jak powinniśmy odżywiać się, Jak powinniśmy odżywiać się, 
aby być zdrowym?aby być zdrowym?



  

Pokaż i nazwij produkty.Pokaż i nazwij produkty.



  

Posłuchaj wiersza M.Strzałkowskiej pod tytułem „Posłuchaj wiersza M.Strzałkowskiej pod tytułem „Samo zdrowieSamo zdrowie”.”. 



  

Pamiętaj o myciu owoców i warzyw Pamiętaj o myciu owoców i warzyw 
przed jedzeniem!przed jedzeniem!



  

Zabawa ruchowa, doskonaląca umiejętność 
orientacji w terenie i kierunków 

w przestrzeni, pod tytułem „Detektyw”„Detektyw”

Rodzic, przed wyjściem dziecka na podwórko, chowa wybrany 
przedmiot lub zabawkę (np. piłkę). Doprowadza  do niego, 
dziecko kierując jego krokami, np. „w prawo”, „w lewo”, 

„w przód”, „w tył”.



  

Karty pracy do wydrukowaniaKarty pracy do wydrukowania



  

Przygotuj kanapkę. Wybierz produkty, które lubisz.Przygotuj kanapkę. Wybierz produkty, które lubisz.



  

Otocz Otocz czerwonączerwoną pętlą warzywa, a  pętlą warzywa, a żółtążółtą owoce. owoce.



  

Pokoloruj Pokoloruj 11 marchewkę,  marchewkę, 22 jabłka,  jabłka, 33 banany i  banany i 22 pomidory. pomidory.



  

RewalidacjaRewalidacja
zadania do wykonania zadania do wykonania 

przy komputerzeprzy komputerze



  

Wskaż, co tu nie pasuje.Wskaż, co tu nie pasuje.



  

Wskaż, co tu nie pasuje.Wskaż, co tu nie pasuje.



  

Wskaż, z jakich owoców przygotujesz kompot Wskaż, z jakich owoców przygotujesz kompot 
truskawkowy?truskawkowy?



  

Karty pracy do wydrukowaniaKarty pracy do wydrukowania



  

Wytnij i wybierz warzywa, które lubisz.Wytnij i wybierz warzywa, które lubisz.



  

Wytnij i wybierz warzywa, które lubisz.Wytnij i wybierz warzywa, które lubisz.



  

Przyklej warzywa, które lubisz i nazwij je.Przyklej warzywa, które lubisz i nazwij je.
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