
Edukacja wczesnoszkolna kl III 

Krąg tematyczny: Pobudka 

Poniedziałek 23.03 „ W poszukiwaniu wiosny” 

 

Wypowiedzi na temat zwiastunów wiosny na podstawie własnych obserwacji oraz wiersza 

Tomasza Plebańskiego „Wiosenne przebudzenie.  

 

Zapoznanie z tematem zajęć poprzez odczytanie hasła „Pierwsze wiosenne 

kwiaty” 

Kiedy zaczyna się kalendarzowa wiosna? 

Jakie znacie pory roku ? 

 

Przygotowanie odpowiedzi na pytania na podstawie własnych obserwacji 

– Jaka jest pogoda wczesną wiosną? (opady, jakie są dni a jakie 

noce, kiedy rozpoczyna się kalendarzowa wiosna? 

- Jak wiosna wpływa na zachowanie ludzi? (jak się ubierają, co 

robią w mieszkaniach, na podwórkach, działkach?) 

- Co dzieje się z roślinami wczesną wiosną?( trawa, drzewa, 

kwiaty) 

- Co dzieje się ze zwierzętami wiosną? (ptaki, ssaki, owady)? 

 

 

Oblicz dopełniając do 10. 

7 + 5 = ___________________________ 

7 + 6 = ___________________________ 

7 + 7 = ___________________________ 

7 + 8 = ___________________________ 

 



 

 

Uzupełnij tekst brakującymi literami „rz” i „ż”. Pamiętaj o zasadach pisowni. 
Jeśli masz wątpliwości, sprawdź pisownię wyrazu w słowniku ortograficznym! 
P...ygody Koszałka Opałka 
Bu...a w ja...mie chmur deszczowych nadciągnęła z ...adko spotykaną siłą. Ku... wzbił się 
a... po wie..chołki d...ew. G...mialo, jakby st...elano z moździe...y. Wie...by i ja...ębiny 
uginały się pod ude...eniami wiatru. Lunął ...ęsisty deszcz. Mę...ny kronika... Koszałek 
Opałek nie p...ejmował się tym. Według jego kalenda...a trwały jeszcze ...ądy zimy. A nie 
zda...yło się, aby ...etelny u...ędnik imć króla Błystka pomylił pory roku. Podniósł tylko 
kołnie..., bo leciały ju... krople wielkości o...echa. Nie tchó...ąc, szedł dalej. Nagle potknął się 
o ko....eń. Kałama... uwieszony na ...emieniu ude...ył go w głowę tak potę...nie, ...e krasnal 
w zapadającym zmie...chu dost...egł wszystkie gwiazdy. Ocknął się w mrocznym koryta...u. 
Ko...ystniej tu bylo ni... na dwo...e. Jakieś zwie...ątko uwiło sobie z pe...u wygodne 
gniazdko. ...ecz jasna, ...e znu...ony ka...ełek nie oparł się pokusie i ...ucił się na siano. 
Wkrótce w no...e rozległo sie gromkie chrapanie. 

 

 

 

Wtorek 24.03 „ Wiosna w nas” 



Rozmowa o odczuciach i przeżyciach związanych z wiosną na podstawie własnych 

doświadczeń oraz tekstu Jerzego Jesionowskiego „Co robimy wiosną?”. 

 

Opisz jak wygląda wiosenna łąka i pogoda.   

 

 

 


