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KWIECIEŃ, PLECIEŃ…

1. Ułóż hasło z rozsypanki literowej:

W, C, E, K, I, Ń, E, I

2. Zabawa pląs pt."Pada deszczyk” –z pokazywaniem.

Pada deszczyk, pada deszczyk, wieje wiatr (falowanie palcami, falowanie palcami, kołysanie 
rąk) 
Pada deszczyk, pada deszczyk, wieje wiatr (falowanie palcami, falowanie palcami, kołysanie 
rąk) 
Grzmot, błyskawica, (tupnięcie, klaśnięcie) 
Grzmot, błyskawica, } 2 razy (tupnięcie, klaśnięcie)} 2 razy
I wychodzi słoneczko. (obrót wokół siebie) 

2. Uzupełnij tekst z lukami.

tulipany kwiat Kwiecień przylaszczki

........................ jest czwartym miesiącem roku. Nazwa tego miesiąca pochodzi od 
słowa........................... . W kwietniu kwitnie wiele kwiatów: ............................, 
sasanki,................................... , zawilce, stokrotki.

3. Ułóż przysłowia z rozsypanek wyrazowych.

przeplata lata plecień trochę Kwiecień bo zimy 

latają zapowiadają Jeśli nie długie to pszczoły w chłody kwietniu

przynosi rosi Kwiecień owoców co wiele deszczem

zawieje Choć grzeje śnieg w pola kwietniu nieraz słonko
                                                                                                                                                                

4.Rozwiąż quiz przyrodniczy ( multimedialny) na stronie WWW. Zyraffa.pl - „ Wiosenne kwiaty”

5. Zabawa PRAWDA – FAŁSZ.

• 1 kwietnia jest Prima Aprilis.

• W kwietniu zwierzęta zapadają w sen zimowy.

• Po wiośnie będzie jesień.

• 24 marca rozpoczyna się wiosna.

• Kwiecień jest czwartym miesiącem roku.

• Wiosną ptaki odlatują do ciepłych krajów.

• Wiosennymi miesiącami są: marzec, kwiecień, maj.

• Kwiecień jest jesiennym miesiącem.

• Po kwietniu będzie miesiąc maj.

• Rok ma 10 miesięcy.

• Wiosna budzi się do życia cała przyroda.



• Kwiecień ma 28 dni.
• W kwietniu kwitną kwiaty.

6. Teraz jest taki czas, że możecie założyć swój własny ogródek. Nie trzeba koniecznie mieszkać   
w domku jednorodzinnym żeby go mieć. Wystarczy większa doniczka gdzie możecie posiać swoje 
roślinki. Potem będziecie je doglądać, podlewać żeby nie uschły.

7. Uzupełnij poniższe zdania „Ó” lub „u”.

Wiosna zaczęła się c….downie. Wszystko wok….ł zakwitło. W ogr…dku Zosi jest kolorowo. 
Zakwitły ż….łte t…lipany i r…żowe stokrotki. Kwitną r…wnież białe i czerwone r…że.     
Ż…łte  i niebieskie bratki pochyliły swoje gł…..wki. Dzieci rys….ją zwierzęta. Kasia 
narysowała jask…łkę, a jej przyjaci….łka Ania r…..dą wiewi…rkę. Adaś rys….je kr…..lika. 
Mała wiewi….rka usłyszała szelest. Postawiła kr…..tkie uszy, a to wr….belek zbierał 
pi…..rka.

8. Coś smacznego na wiosnę.
Ciasteczka owsiane z czekoladą i orzechami włoskimi.
Składniki:
- 125 g miękkiego masła
- 1/3 szklanki brązowego cukru
- 1 jajko
- 1 szklanka mąki razowej
- pół łyżeczki proszku do pieczenia
- 1 szklanka płatków owsianych
- 2 garście orzechów włoskich



- pół tabliczki czekolady mlecznej

- pół tabliczki czekolady gorzkiej

Wykonanie: 

W mikserze ucieramy masło z cukrem. Dodajemy jajko, mąkę i proszek do pieczenia. Chwilę 

miksujemy. Na koniec wrzucamy płatki owsiane, drobno pokrojoną czekoladę i 2/3 posiekanych 

orzechów. Całość mieszamy łyżką. Formujemy kulki wielkości orzecha włoskiego i układamy na 

blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Widelcem lekko spłaszczamy ciastka. Posypujemy 

pozostałymi orzechami, wciskając je lekko, żeby nie odpadały z gotowych ciastek 8.

 

                             

 

                                                                                                                                    SMACZNEGO.



                                                                 POZDRAWIAM WAS GORĄCO I MIŁEJ ZABAWY
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