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Temat: Pastelowa wiosna. 

Zad. 1 „Obłoczek” – słuchanie opowiadania, rozmowa w oparciu o treść.  

Proszę przeczytać opowiadanie „Obłoczek” M. Slaba. 

Pewnego roku taka była susza, że ludzie powoli zapomnieli, co to jest deszcz i jak wygląda kałuża. 

Wyschły nawet głębokie studnie. Niebo było jasne, słońce prażyło niemiłosiernie.  

Aż tu nagle pojawił się na niebie siwy obłoczek. 

- Daj mi wody – prosi człowiek. 

- Daj mi wody – prosi krowa. 

- Daj mi wody – prosi trawa. 

- Daj mi wody – prosi ziemia. 

Zatrzymał się obłoczek na chwilę i myśli: „Komu dać wody?” Chciałby dać wszystkim, ale nie 

może jej przecież rozdzielić na cztery części.  

- Po co wam jest potrzebna woda? – zapytał. 

- Do picia – mówi człowiek. – Studzienka wyschła. Krowa mleka nie daje. 

- Nie mogę dawać człowiekowi mleka – ryczy krowa – bo trawa jest sucha jak siano. 

- Nie mogę być soczysta – mówi trawa – bo ziemia mi nie daje wilgoci. 

- Daj mi wody – prosi ziemia – oddam wilgoć trawie, a kiedy krowa zje soczystą trawę, da 

człowiekowi mleko.  

Obłoczek skropił ziemię rzęsistym deszczem. Ziemia oddała wilgoć trawie. Krowa naskubała się do 

syta soczystej trawy i dała człowiekowi mleko. Człowiek napił się mleka. Wszyscy byli 

zaspokojeni. 

Po wysłuchaniu opowiadania proszę zadać dziecku pytania: Kto poprosił obłoczka o wodę? Do 

czego była im potrzebna woda? Czy obłoczek podjął słuszną decyzję? Dlaczego?  

Proszę porozmawiać na temat znaczenia wody dla ludzi, roślin i zwierząt. 

 

Zad. 2 „Czytamy” – odczytywanie rebusów wyrazowo – obrazkowych w kartach pracy.  

Karty pracy 3, str. 54. 

Dziecko wykonuje polecenie do ćwiczenia.  

 

Zad. 3 „Motyl i żaba” – zabawa ruchowa.  

Na hasło „motyl” – dziecko naśladuje lecącego motyla, na hasło „żaba” – naśladuje skaczącą żabę, 

która poluje na motyla wysuwając język jak najdalej. Proszę powtórzyć ćwiczenie kilka razy.  

 

Zad. 4 „Spacer bociana” – ćwiczenie uwagi na karcie pracy.  

Karty pracy 3, str. 55. 

Dziecko wykonuje polecenie do ćwiczenia.  

 

Zad. 5 „Wiosenny wianuszek” – praca plastyczno – techniczna.  

Teczka małego artysty str. 15 

Dziecko wypcha wiosenne kwiaty, koloruje je według podanego wzoru i przyklejaja do obręczy 

wykonanej z kartki. Może samodzielnie wykonać dodatkowe kwiaty z kolorowego papieru lub z 

innych materiałów i dokleić je do wianuszka. Może to być prezent dla bliskiej osoby.  

 

Propozycja na sobotę i niedzielę: Pomoce dydaktyczne str. 35 „Memo obrazkowo-wyrazowe. 

Proszę wyrwać  kartkę z książki. Dziecko samodzielnie powinno wyciąć karty po przerywanej linii. 

Dziecko odczytuje wyrazy i dobiera do obrazków. Można grać jak w memo.  

 


