
Propozycja zdalnego nauczania prowadzonego w ramach ŚWIETLICY szkolnej przy 
SP 47 w Częstochowie 

Prezentowane zadania możesz wykonać w ciągu całego tygodnia. Kolejność zadań jest 
dowolna, możesz je robić nawet w czasie zabawy .  

Zawsze pytaj dorosłych, czy możesz korzystać z komputera, telefonu lub 
wyjść na dwór. 

Życzę miłej zabawy- Elżbieta Bogusławska 

 

Temat 1 tygodnia: Wiosna, ach to ty!  16- 20 marca 

Zadanie 1. 

Poszukaj w domu kalendarza (najlepiej takiego wiszącego na ścianie) 

- znajdź miesiąc marzec, sprawdź ile ma dni 

- przypomnij sobie, jaki miesiąc był wcześniej i ile miał dni 

- czy wiesz, dlaczego luty w tym roku był wyjątkowy, jeśli nie, poszukaj odpowiedzi w 
podręczniku lub Internecie. 

ZAWSZE PYTAJ DOROSŁYCH, CZY MOŻESZ KORZYSTAĆ Z INTERNETU! 

Zadanie 2.  

Odszukaj w kalendarzu daty: 17 marca, 20.03, 21III, 22 marca (przypomnij sobie, jak 
zapisujemy daty) 

- dopasuj te daty do nazw: pierwszy dzień wiosny, Światowy Dzień Morza, Światowy Dzień 
Wody, Międzynarodowy Dzień Lasu  

( sądzę, że te informacje najszybciej znajdziesz w Internecie)  

ZAPYTAJ DOROSŁYCH, CZY MOŻESZ PRACOWAĆ PRZY KOMPUTERZE! 

- z czym kojarzą się te dni? 

- czy pamiętasz, czym zajmuje się ekolog i ekologia? 

- czy ty jesteś eko, dlaczego? 



- jaką rolę w przyrodzie odgrywa woda i jak możemy ją oszczędzać? 

Zadanie 3.  

Wyjdź na podwórko, do ogrodu lub lasu: 

 ZAPYTAJ O ZGODĘ RODZICÓW lub opiekunów.  

UBIERZ SIĘ STOSOWNIE DO POGODY!  

Do lasu musisz iść z dorosłą osobą, pamiętaj o bezpieczeństwie i właściwym zachowaniu.  

- zaobserwuj zmiany, jakie zachodzą na wiosnę w przyrodzie 

-posłuchaj, czy śpiewają już ptaki, czy umiesz podać ich nazwy?  

- popatrz pod nogi, może są już w trawie owady- bądź spostrzegawczy 

- wyszukaj pierwsze kiełkujące rośliny ogrodowe, popatrz na drzewa. Czy umiesz podać ich 
nazwy, czy wiesz jakie rośliny nazywamy zielnymi, co to są byliny, czym różnią się drzewa 
od krzewów? 

- zapytaj rodziców lub dziadków, co znaczy przysłowie ,,W MARCU JAK W GARNCU”, co 
to jest ,,GARNIEC” 

- zapytaj dorosłych jak w dzieciństwie świętowali pierwszy dzień wiosny, czy robili 
Marzanny, może wspólnie zrobicie Marzannę i pożegnacie zimę 

- jeśli masz w domu książki o zwierzętach lub roślinach – przejrzyj je, może znajdziesz coś 
interesującego, dowiesz się więcej o naszej pięknej przyrodzie. 

Zadanie 4.  

Wieczorami możesz: 

- poczytać wiersze J. Brzechwy „Przyjście wiosny” oraz J. Tuwima „ Ptasie radio” 

- posłuchać muzyki A. Vivaldiego „Cztery pory roku – Wiosna” 

- odgrywać z rodzeństwem lub dorosłymi scenki sytuacyjne pod tytułem „Spotkanie dwóch 
panien: Wiosny i Zimy” 

- namalować portret Pani Wiosny 

- możesz obejrzeć np. te filmiki: 



ZASOBY SCHOLARISA: ZWIASTUNY WIOSNY  

ZASOBY SCHOLARISA: NADESZŁA WIOSNA  

ZASOBY SCHOLARISA:ZWIERZĘTA BUDZĄCE SIĘ WIOSNĄ  

 

 

 


