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Dział tematyczny: Wiosna w przyrodzie i w nas 

Poniedziałek: Najważniejszy jest uśmiech 

 

Przeczytajcie tekst w podręczniku pani Edyty Zarębskiej „Zosia i fiołkowy kapelusz”. Na jego 

podstawie oraz własnych doświadczeń napiszcie krótką notatkę o znaczeniu dobroci i 

uśmiechu w naszym życiu. 

 

Rozwiąż ćwiczenia: 

Odszyfruj i zapisz ukryte wyrazy. Kółka narysowane obok miejsca na wyrazy pomaluj według 
następującego kodu:  
       wyrazy z „rz” wymiennym na ”r”,     

       wyrazy z „rz” po spółgłoskach,  

           wyrazy z „rz” niewymiennym. 



 

 

    a    b     c    d     e    f     g 

1 bu rzod mo o sień krze ka 

2 mu rze drze rze ja ma wo 

3 przy o wy ry rza narz ciel 

4 ma rzeł narz kiew wrze rzech nia 

 

 

1a, 3e ....................................................... 

1f, 3c ....................................................... 

2c, 2g ...................................................... 

1c, 2b ....................................................... 

4e, 1e ....................................................... 

1d, 4f ....................................................... 

2a, 3f ....................................................... 

3b, 4b ....................................................... 

4a, 2d, 4g ................................................. 

3a, 2e, 3g ................................................. 

1b, 4d, 1g ................................................. 

2f, 3d, 4c ................................................. 

 



 

 

Zadania tekstowe- obliczenia zegarowe i kalendarzowe 
1. Podróż pociągiem, który wyjechał o godzinie 8.25 i do celu dotarł o godzinie 13.49, trwała 
……godzin i …… minut. 
2. Od 1 września do 24 grudnia tego samego roku upłynęły….. miesięce i ….. dni. 
3. Janek i Jurek mają razem 23 lata. Jarek jest o 3 lata starszy od Jurka. W którym roku urodził 
się każdy z nich? 
4. Brat Oli urodził się w 2008 roku. Ile ma teraz lat? 
5. Marysia śpi 9 godzin, a na naukę- w szkole i w domu- przeznacza 7 godzin i 30 minut. Resztę 
czasu przeznacza na zabawę i pomoc mamie. Ile czasu Marysia ma na zabawę i pomoc? 
6. Michał przebywał w szpitalu od 19 września do 6 października włącznie. Ile dni Michał był 



w szpitalu? 
7. Uczeń klasy czwartej przeznacza w ciągu dnia 8 godzin i 3 kwadranse na naukę. Ile to 
minut? 
8. Magda na zajęcia do szkoły baletowej dojeżdża autobusem. Z domu wyszła o godzinie 
14:10.Droga na przystanek zajęła jej 7 minut. Autobus przyjechał po 13 minutach. Do szkoły 
Magda jechała 15 minut. Z przystanku szła 12 minut. O której przybyła do szkoły? 
a) Godzina wyjścia z domu ……….. 
b) Godzina przybycia na przystanek ………. 

 

1. Droga Czarka do szkoły trwa 20 minut. O której godzinie Czarek wyszedł z domu  

jeśli w szkole był o 8:30? 

Odpowiedź: 
 
 
 

 

2. Mama Czarka umówiła się do fryzjera na godzinę 16:00. Była 10 minut przed umówioną 

godziną. O której godzinie mama Czarka przyszła do zakładu fryzjerskiego? 

Odpowiedź: 
 
 
 

 

3. Zegarek Czarka spieszy się o 10 minut. Zegar ratuszowy pokazuje godzinę 15:30. Którą 

godzinę wskazuje wtedy zegarek Czarka? 

Odpowiedź: 
 
 
 

 

4. Czarek wsiadł do autobusu o godzinie 17:23, a wysiadł 11 minut później.  

O której godzinie Czarek wysiadł z autobusu? 

Odpowiedź: 
 
 
 

 

5. Czarek umówił się z kolegą na godzinę 14:45, ale kolega spóźnił się 20 minut.  

O której godzinie przyszedł kolega? 

Odpowiedź: 
 
 
 



 

Wtorek: Wiosna w sadzie 

Przeczytajcie w podręczniku wiersz Doroty Gellner „Sad rozkwita”. Wyszukajcie  rymujące się 

wyrazy i utwórzcie własne rymy. 

 

„Kwitnące drzewa” – wykonajcie pracę plastyczną. 

 

 

 

 
1. Tola czytała książkę. Babcia powiedziała, że zajęło jej to kwadrans. Ile minut Tola czytała 

książkę? 

 

• Obliczenia: 

 

• Odpowiedź: 

 

2. Zuzia przez pół godziny jeździła na deskorolce. Ile to minut? Ile to kwadransów? 

 

• Obliczenia: 

 

• Odpowiedź: 

 

3. Jaś przez trzy kwadranse pływał w basenie. Ile minut pływał Jaś? 

 

• Obliczenia: 

 

• Odpowiedź: 

 



4. W pewnej fabryce wyprodukowanie jednego produktu zajmuje kwadrans. Ile produktów 

zostanie wyprodukowanych przez godzinę? 

 

• Obliczenia: 

 

• Odpowiedź: 

 

 

Środa: Wiosna w polu i ogrodzie 

Opisz w kilku zdaniach jakie zmiany zaszły  w przyrodzie wiosną w okolicy Twojego domu, 

szkoły. Jakie prace wiosenne wykonuje się w domu i na polu? 

 

Układanie wyrazów w kolejności alfabetycznej 

 

1. Uzupełnij brakujące litery w alfabecie. 

a, ą ..., c, ..., ..., e, ę, f, ..., ..., ..., j, k, l, ł, ..., ..., ..., o, ó, p, r, ..., ..., ..., u, w, x, z, 

..., ... 

 

2. Wymyśl wyrazy zaczynające się na podane litery. 

a........................................ m........................................ 

n........................................ 

b........................................ o........................................ 

c........................................ ó........................................ 

d........................................ p........................................ 

e........................................ r........................................ 

f........................................ s........................................ 

g........................................ t........................................ 

h........................................ u........................................ 

i........................................ w........................................ 

j........................................ z........................................ 

k........................................ ź........................................ 

l........................................ ż........................................ 

ł........................................ 

 

3. Podane wyrazy ułóż w kolejności alfabetycznej. 

wróbel, kukurydza, krowa, mama, lody jajo, numer, mleko, agrafka, proso, huk, pszczoła, 

cukier, dom, żaba, elektryk, Ula 

........................................ 

........................................ 



........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

____________________ 

         imię i nazwisko 

 

Przygotuj klej i nożyczki. Na dole strony zamieszczone są tabliczki z imionami. Wytnij je, 
następnie ułóż imiona według kolejności alfabetycznej i wklej poniżej. Ułożone w kolejności 
alfabetycznej imiona przepisz staranie w liniaturze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Janek Darek Ula 

Ania Ewa Łucja 

Natalka Paweł Sebastian 

Basia Żaneta Hania 



 



 

 

 



 



 

 



Czwartek: Co słychać wiosną u zwierząt? 

Przeczytajcie wiersz Wandy Chotomskiej „Dlaczego cielę ogonem miele?”. Kto jest głównym 

bohaterem wiersza? Rozmowa na temat zachowania cielęcia, próba uzasadnienia tytułu 

wiersza. 

 

Na podstawie historyjki obrazkowej napisz opowiadanie.  

 

 



 



 

 

Piątek: Zwierzęce rodziny. 

Poznajemy baśń Hansa Christiana Andersena „Pięć ziarenek grochu”.  

 

Uporządkuj: 

• Chłopiec strzela ziarenkami z procy.  

• Dziewczynka wyzdrowiała.  

• Ziarenka i strączek robią się żółte.  

• Ziarenka grochu mieszkają w zielonym strączku.  

• Matka podpiera kijkiem kiełkujący groszek.  

• Chłopiec zrywa strączek.  

• Szczęśliwa dziewczynka obserwuje rosnący groszek.  

• Chora dziewczynka dostrzega rosnący zielony groszek. 

 

Napisz twórcze opowiadanie przygód piątego ziarenka. 

Poniżej znajduje się notatka o Hansie Christianie Andersenie. 
Niestety zabrakło w niej kilku informacji. Uzupełnij puste miejsca. 
Hans Christrian Andersen urodził się w…………… 
Bajki czytali mu babcia i………………. 
Często bawił się w…………….. 
i dużo czytał. Został autorem pięknych…………….. 



 
2. Wypisz kilka tytułów baśni Hansa Christiana Andersena. 

 

 


