
 

 

 
 

 
 

Edukacja wczesnoszkolna kl II 

30.03-03.04 2020 

Krąg tematyczny: Przyroda budzi się do życia. 

 

Poniedziałek: Witaj wiosno. 

 

Wiosna i lato to pory roku, na które wszyscy czekamy: robi się ciepło, dni są coraz dłuższe. 

Jednocześnie świat staje się bardzo kolorowy: drzewa i krzewy zaczynają kwitnąć, a łąki i trawniki 

pokrywają się kwiatami. Zwierzęta, które przespały zimę, opuszczają kryjówki. Powracają też ptaki 

zimujące w ciepłych krajach. 

Przez długie zimowe miesiące parki, lasy i ogrody pozostawały w uśpieniu. W bezlistnych koronach 

drzew z rzadka przemykały ptaki, które nie odleciały na zimę. Zdawało się, że zapanowała wieczna 

zima, która już nigdy nie ustąpi. W końcu i na nią przyszedł kres. Nadszedł dzień, kiedy rozeszły się 

ciężkie, ołowiane chmury i powiał ciepły wiatr. Słońce mocniej przygrzewa, dni stają się coraz dłuższe i 

cieplejsze. Na drzewach pojawiają się pierwsze listki, a spod resztek śniegu wyrastają przebiśniegi, 

zawilce, przylaszczki. Cykl życia na ziemi rozpoczyna się na nowo. Mamy okazję, by przyjrzeć mu się 

trochę uważniej. 

Już w lutym i marcu wracają do nas ptaki, które odleciały jesienią. Najwcześniej wracają skowronki, 

szpaki, bociany, pliszki. Nieco później, bo w kwietniu pojawiają się jaskółki i kukułki. Powrót zajmuje 

ptakom około miesiąca. Pokonują one w tym czasie około 15 tys. kilometrów.  

- skowronek polny - buduje gniazdo na ziemi, wśród traw i liści.  

- pliszka siwa - niewiele większa od wróbla, drepcze małymi kroczkami w poszukiwaniu owadów. 

Porusza przy tym swoim długim ogonem i schyla głowę. Gnieździ się między kamieniami nad brzegami 

strumieni, ale również często bardzo daleko od wody.  

- szpaki - są ptakami towarzyskimi; dziuple, w których się gnieżdżą, są często położone blisko siebie. Ich 

śpiew jest podobny do gwizdów. Szpaki potrafią naśladować różne dźwięki. Zjadają głównie owady, 

które zbierają na drzewach lub wyciągają z ziemi. Chcąc wydostać owada z ziemi, wbijają do niej dziób, 

a następnie go rozwierają. Pod koniec kwietnia zaczyna się okres wylęgania.  

- jaskółka dymówka - w słoneczne, ciepłe dni dymówki latają wysoko, chwytając w locie owady, 

którymi się żywią. Są niezwykle ruchliwe, nieustannie śmigają w powietrzu to w tę, to w tamtą stronę. 

Wiosną para ptaków buduje gniazdo (okrągłe) z gliniastej ziemi zmieszanej ze śliną. Wewnątrz urządza 

miękkie posłanie z siana i piórek. Buduje gniazdo wewnątrz jakiegoś budynku (obora, stajnia), tam, 

gdzie przebywają zwierzęta hodowlane, gdyż znajduje tu wiele owadów, głównie much. Samica składa 

od 4-6 jaj. Jaja są brudnobiałe, nakrapiane. Jaskółka wysiaduje jaja przez 15 dni. Pisklęta przebywają w 

gnieździe przez następne 3 tygodnie i są troskliwie wychowywane przez rodziców.  

- bocian biały - zakłada gniazda w pobliżu osiedli ludzkich (na budynkach, na drzewach i słupach). Lubi 

tereny obfitujące w bagna, łąki i pastwiska. Raz założone gniazdo służy bocianom wiele lat. Gniazdo 

bocianie zbudowane jest z długich suchych gałęzi i witek ułożonych warstwowo, a wyścielane jest 

sianem, słomą i trawą. Gniazdo budują oboje - samiec i samica. Samica składa od 3-5 jaj i wysiaduje je 

przez 33-34 dni. Zaprezentowanie w programie PowerPoint innych ptaków przylatujących do Polski na 

wiosnę. 

 



 

 

 
 

 
 

WIOSENNE TRADYCJE 
Dawno temu wierzono, że zima sama nie odejdzie, dlatego 
należy ją przegnać, aby na jej miejsce mogła przyjść wiosna. Zima, 
czyli czas uśpienia przyrody, była trudna zarówno dla zwierząt, jak i 
dla ludzi. Wiosna uosabiała wszystko, co żywe i radosne. Aby wiosna 
mogła przyjść na świat, należało pokonać zimę. W tym celu ze słomy 
robiono niedużą kukłę i ubierano ją w kolorowe szmatki. Kukłę taką 
nazywano marzanną. Kukłę 21 marca topiono w rzece albo palono na 
polu. Następnego dnia do domów przynoszono symbol wiosny – gaikmaik. 
Była to pięknie przystrojona gałąź jodły lub świerku. 
Co uosabiała wiosna? 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
Jak nazywano słomianą kukłę? 
………………………………………………………………… 
Co robiono z kukłą 21 marca? 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
Co to był gaik-maik? 
………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

WIOSENNE ZAGADKI 
1. Przyleciał szary ptaszek. 
Nad polem zaśpiewał jak dzwonek. 
Znają go dobrze dzieci – to jest ……………… 
2. Powrócił do nas z dalekiej strony. 
Ma długie nogi i dziób czerwony. …………… 
3. Niedługo zima już stąd pryśnie. 
Śnieg już przebiłem – ……………………. 
4. Nie ma lepszej lotniczki. 
Ogon niczym nożyczki. 
Lepi gniazdo pod strzechą, 
jest dla ludzi pociechą. 
W powietrzu toczy kółka. 
Kto to taki? ………………………………. 
Znajdź ukryte w zdaniach zwierzęta lub rośliny. 
Biegamy szybko po boisku. (mysz) 
Wyjeżdżam jutro na wieś do babci. (jeż) 
Babcia przysłała mi długi list. (lis) 
Marek kolekcjonuje małe samochodziki. (dzik) 
Cyklon to potężny wir powietrza. (klon) 
Gra Bogdana była bardzo interesująca. (grab) 
Ten sos naprawdę mi smakował. (sosna) 

Nie pal mamo papierosów. (palma) 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

 

1. Oblicz działania. 

 

 



 

 

 
 

 
 

 

2. Zapisz liczbę: 

 trzykrotnie większą niż 4 

 pięciokrotnie większą niż 6 

 czterokrotnie mniejszą niż 20 

 sześciokrotnie mniejszą niż 30 

 czterokrotność liczby 3 to 

 pięciokrotność liczby 2 to 

 sześciokrotność liczby 1 to 

 

 



 

 

 
 

 
 

 

Wykonaj wiosenny kolaż. 

 

Wtorek: Czy już widać wiosnę w lesie? 

 

Proszę przeczytać wiersz pt. "Pierwsze kwiatki" Haliny Szayerowej. Wiersz ten znajdziecie w 
podręczniku na stronie 48. 

Zapamiętajcie nazwy kwiatów kwitnących wczesną wiosną.  

 

Opisz przebiśnieg. 



 

 

 
 

 
 

https://zdobywcywiedzy.pl/platforma/kursy/640/porownywanie-liczb 

„Pobudka jeża” – przestrzenna praca plastyczna. 

 

Środa: Nasze wiosenne porządki 

 

Wiosenne porządki  
Jan Brzechwa  

Wiosna w kwietniu zbudziła się z rana,  
Wyszła wprawdzie troszeczkę zaspana,  
Lecz zajrzała we wszystkie zakątki:  
- Zaczynamy wiosenne porządki.  

Skoczył wietrzyk zamaszyście,  
Poodkurzał mchy i liście.  
Z bocznych dróżek, z polnych ścieżek  
Powymiatał brudny śnieżek.  

↓  

Krasnoludki wiadra niosą,  
Myją ziemię ranną rosą,  
Chmury, płynąc po błękicie,  
Urządziły wielkie mycie,  
A obłoki miękką szmatką  
Polerują słońce gładko,  
Aż się dziwią wszystkie dzieci,  
Że tak w niebie ładnie świeci.  

↓  

Bocian w górę poszybował,  
Tęczę barwnie wymalował,  
A żurawie i skowronki  
Posypały kwieciem łąki,  
Posypały klomby, grządki,  
I skończyły się porządki.  

Wiosenne porządki  
Jan Brzechwa  

Wiosna w kwietniu zbudziła się z rana,  
Wyszła wprawdzie troszeczkę zaspana,  
Lecz zajrzała we wszystkie zakątki:  
- Zaczynamy wiosenne porządki.  

https://zdobywcywiedzy.pl/platforma/kursy/640/porownywanie-liczb
http://wiersze.juniora.pl/brzechwa/brzechwa_w05.html#dalej1
http://wiersze.juniora.pl/brzechwa/brzechwa_w05.html#dalej2


 

 

 
 

 
 

Skoczył wietrzyk zamaszyście,  
Poodkurzał mchy i liście.  
Z bocznych dróżek, z polnych ścieżek  
Powymiatał brudny śnieżek.  

↓  

Krasnoludki wiadra niosą,  
Myją ziemię ranną rosą,  
Chmury, płynąc po błękicie,  
Urządziły wielkie mycie,  
A obłoki miękką szmatką  
Polerują słońce gładko,  
Aż się dziwią wszystkie dzieci,  
Że tak w niebie ładnie świeci.  

↓  

Bocian w górę poszybował,  
Tęczę barwnie wymalował,  
A żurawie i skowronki  
Posypały kwieciem łąki,  
Posypały klomby, grządki,  
I skończyły się porządki.  

https://www.youtube.com/watch?v=Z7GB7tF5du4 

 

 

 

 

http://wiersze.juniora.pl/brzechwa/brzechwa_w05.html#dalej1
http://wiersze.juniora.pl/brzechwa/brzechwa_w05.html#dalej2
https://www.youtube.com/watch?v=Z7GB7tF5du4


 

 

 
 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

Czwartek: Groźna woda 

 

Wypowiedzi na temat wody jako groźnego żywiołu – na podstawie opowiadania Hanny Zdzitowieckiej 

„Powódź”. Rozmowa o znaczeniu wody w przyrodzie, sposobach ochrony przed powodziami i niesieniu 

pomocy powodzianom. 



 

 

 
 

 
 

 

Zadanie 1. Uzupełnij zdania. 



 

 

 
 

 
 

Mała córka to……………………………………………………………….. . 

Mała jaskółka to……………………………………………………………. . 

Mała wiewiórka to……………………………………………………….. . 

Mały wróbel to……………………………………………………………… . 

Małe źródło to………………………………………………………………. . 

Mała góra to…………………………………………………………………. . 

Zadanie 2. Uzupełnij według wzoru. 

Róg- rogi 

Stół- ………………………………….. 

Dół-…………………………….... 

Próg-……………………………… 

Szkółka-………………………….. 

Mój-………………………………. 

Skróci-…………………………… 

Zadanie 3. Dopisz formę liczby pojedynczej. Co zauważyłeś? 

Bory-……………………………………. 

Mrozy-…………………………………. 

Wozy-………………………………….. 

Pokoje-………………………………… 

Stroje-………………………………….. 

Naboje-………………………………… 

Zadanie 4. Uzupełnij zdania brakującymi rzeczownikami z ramki. Podkreśl ,,ó”. 

Miód, nastrój, wieczór, sposób, napój 

Niespodziewanie nadszedł ………………………………………….. .  

Marek znalazł ……………………………………………. na rozwiązanie tego zadania . 



 

 

 
 

 
 

Kubuś Puchatek najbardziej lubi …………………………………… . 

Basia uwielbia …………………………………….. pomarańczowy . 

Podczas świąt panuje wyjątkowy ………………………………….  

 

 

 

 


