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„ My się zimy nie boimy” 

 

 

 

1. Jak wyobrażasz sobie panią Zimę? Czy naprawdę istnieje taka pani? 
2. Przeczytaj zwrotkę, w której autorka zastanawia się, jaka będzie zima w tym roku. 
Opowiedz, jaką zimę lubisz. 
 3. Przeczytaj w wierszu rymujące się wyrazy. 
4. Opisz w zeszycie, według planu, zimowy krajobraz przedstawiony na ilustracji. Wykorzystaj 
w opisie wybrane części mowy. 
 
 
                  Plan opisu zimowego krajobrazu 
 
                  1.  Co przedstawia zimowy krajobraz? 
                  2. Co się znajduje na pierwszym planie? 
                  3. Co widać na drugim planie? 
                  4. Jaka jest kolorystyka i nastrój tego krajobrazu? 
                  5. Czy ten krajobraz ci się podoba? Dlaczego? 
 

 



Opis zimy i zimowego krajobrazu 

Zima to najpiękniejsza pora roku. Jest też porą najbardziej tajemniczą i pobudzającą 
wyobraźnię. Zimą wcześniej zapada zmrok i na niebie szybko pojawiają się gwiazdy. Magię 
zimowego klimatu podkreśla także skrzący się mróz. 

Na dachach znajduje się śnieg. Całe miasta przykryte są białym puchem. Zima to także pora 
magiczna dla tego, że ludzie przygotowują się podczas niej na święta. Ozdabiają swoje domy, 
przystrajają ogrody kolorowymi lampkami. 

Zimowy krajobraz przedstawia także drzewa, które już bez liści pokryte są białym śniegiem. 
Na szybach pojawiają się wzory malowane przez mróz, a w powietrzu widać drobne, wirujące 
płatki śniegu. 

Zima to pora roku, kiedy przyroda śpi. W lasach nie słychać ptaków, a wielobarwne liście 
przebijają się spod śniegu. To także pora, w której zmienia się krajobraz ulic. Ludzie nimi 
idący ubrani są w gruba kurtki, które mają chronić ich przed mrozem. Zimowy krajobraz różni 
się od miejsca, w którym znajdzie się osoba patrząca. Mieszkańcy okolic nadmorskich mają 
okazję podziwiać niezwykłe zjawisko, którym są sztormy. 

 

 

 

 



 

 

Opisz powyższy obrazek. 

 

 



Poniżej podaję Wam linki gdzie możecie trochę pobawić się. Uzupełnijcie ćwiczenia. 

https://wordwall.net/pl/resource/9130803/zima 

https://wordwall.net/pl/resource/9549696/zima 

 

 

A teraz poćwiczmy pisownię wyrazów z ó wymiennym.  

 

https://wordwall.net/pl/resource/9130803/zima
https://wordwall.net/pl/resource/9549696/zima


 

 

 



Uzupełnijcie ćwiczenia: 

https://wordwall.net/pl/resource/504550/polski/pisownia-wyraz%c3%b3w-z-%c3%b3-u  

https://wordwall.net/pl/resource/622294/polski/pisownia-wyraz%c3%b3w-z-%c3%b3 

 

https://wordwall.net/pl/resource/4922670/polski/pisownia-wyraz%c3%b3w-z-%c3%b3-

wymiennym 

 

 

 

https://wordwall.net/pl/resource/504550/polski/pisownia-wyraz%c3%b3w-z-%c3%b3-u
https://wordwall.net/pl/resource/622294/polski/pisownia-wyraz%c3%b3w-z-%c3%b3
https://wordwall.net/pl/resource/4922670/polski/pisownia-wyraz%c3%b3w-z-%c3%b3-wymiennym
https://wordwall.net/pl/resource/4922670/polski/pisownia-wyraz%c3%b3w-z-%c3%b3-wymiennym


 



 

 

 



Edukacja matematyczna 

 

Poćwiczymy dodawanie i odejmowanie.  

 

 

 

 

https://www.matzoo.pl/klasa1/dodawanie-i-odejmowanie-w-zakresie-30_3_16 

 

https://www.matzoo.pl/klasa1/dodawanie-i-odejmowanie-w-zakresie-30_3_16


 



 



 



 


