
Wtorek 06.04.2021 

Witamy ciepło po świętach 
 

Dziś nasz temat to "Dźwięki przyrody”, a więc 

mamy dziś dla Was poświąteczne zaproszenie na spacer, bo na spacerze najlepiej 

obserwuje i podsłuchuje się przyrodę i pogodę, a więc jeśli macie możliwość wyjdźcie 

na spacer najlepiej w ustronne, bezpieczne miejsce, z dala od dużych skupisk ludzi.  

Podczas spaceru: 

• Rodzice, przypomnijcie dzieciom o przepisach dotyczących ochrony przyrody – 

nie zrywamy krokusów, pierwiosnków, przebiśniegów ponieważ są pod 

ochroną, nie śmiecimy, nie niszczymy przyrody.  

• Poszukajcie pierwszych wiosennych kwiatów, obserwujcie drzewa i zwierzęta.  

• Nazywajcie napotkane rośliny, wskazujcie jaki mają kolor. Nazwy napotkanych 

roślin dzielcie na sylaby, głoski. Pytajcie dzieci jaką głoskę słyszą na początku, 

a jaką na końcu danego wyrazu. 

• Nasłuchujcie dźwięków przyrody, np. szumu wiatru, szelestu drzew, śpiewu 

ptaków, itp.,  

Po spacerze spróbujcie narysować, co ciekawego udało Wam się zobaczyć i 

usłyszeć w przyrodzie. 

2. Rysujcie patykiem na wilgotnym podłożu np. ziemi, piasku. 

3. Spróbujcie rozwiązać zagadki 

Widzisz je we dnie, nie widzisz w nocy. 

Zimą grzeje słabo, latem z całej mocy. (słońce) 

 

Na niebie pierzynka biała, nie z pierza – z wody powstała. 

I w wodę znowu się zamieni, 

by dodać listkom zieleni. (chmura) 

 

Spada z chmury w dzień ponury. 

Gdy w ogrodzie spadnie, wszystko rośnie ładnie. (deszcz) 

 

Wiosną na drzewie się zieleni, 

ale opada na jesieni. (liść) 

 

W marcu się zaczyna, gdy się 

kończy zima. 

Przyjdzie z wiatru 

ciepłym wiewem, z pięknem 

kwiatów, z ptaków śpiewem. (wiosna) 

 



Powrócił do nas z dalekiej strony, 

ma długie nogi i dziób czerwony. 

Dzieci się śmiały, gdy go witały, 

żabki płakały przez dzionek cały. (bocian) 

 

Przez śnieg się odważnie przebijam. 

Mróz nawet mnie nie powstrzyma. 

Mam listki zielone, tak jak wiosna, 

a dzwonek bielutki jak zima. (przebiśnieg) 

 

Tak jak muchomorek w kropki mam spódnicę, 

nie walczę z muchami, chętniej zjadam mszyce. (biedronka) 

 

Niedawno zaczął się nowy miesiąc kwiecień, a ten miesiąc, to taki przeplatany 

pogodowo miesiąc. Na jego temat powstały nawet przysłowia 

Kwiecień plecień, bo przeplata, trochę zimy, trochę lata. 

lub podobne: 

Choć już w kwietniu słonko grzeje, nieraz pole śnieg zawieje. 

 

To znaczy, że w kwietniu lubi być pogoda mieszana trochę zimy, trochę śniegu, a za 

chwilę świeci słonko i robi się bardzo ciepło. 

  

Zachęcamy Was podobnie jak w tamtym roku do zrobienia kalendarza pogody. 

Możecie wykorzystać w nim obrazki lub dorysować swoje zgodnie z opisem i wkleić 

do kalendarza pogody (załączniki poniżej). Obserwujcie pogodę co najmniej przez 

tydzień i zaznaczajcie na kalendarzu pogody. A jeśli ktoś z Was jest bardziej 

wytrwałym obserwatorem, to zachęcamy do obserwacji przez cały miesiąc. I nie 

zapomnijcie pochwalić się swoim kalendarzem przysyłając zdjęcia. 

 

Pozdrawiamy pani Ewa i pani Ola 

 

 

 



 

 



KALENDARZ POGODY 

 

PONIEDZIAŁEK  

WTOREK  

ŚRODA  

CZWARTEK  

PIĄTEK  

SOBOTA  

NIEDZIELA  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


