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Drodzy Uczniowie!
     
        W marcu jak w garncu, a kwiecień plecień tak przeplata, trochę zimy trochę 
lata.  W myśl tego powiedzenia w tym tygodniu obserwujemy zmiany w pogodzie i 
zakładamy mini ogródek na okiennym parapecie. 

Masz już utrwalone dni tygodnia, teraz czas na „Kalendarz pogody” 
W zeszycie lekcyjnym wykonaj taką oto tabelkę i codziennie  (do Świąt 
Wielkanocnych)  obserwuj pogodę za oknem i odpowiednim miejscu w tabelce 
narysuj właściwy obrazek. Pomogą Ci w tym  zamieszczone poniżej etykiety.

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela 



• Czas na założenie  mini ogródka na okiennym parapecie. Jestem pewna,  że 
będziesz miał/a dużo radości z dbania i obserwowania jak rośnie twoja 
roślinka. Zorientuj się co też takiego znajduje się w twoim domu. Jeśli masz 
fasolę lub groch, możesz wyłożyć je na gazie, kawałku bandaża lub firany. 
Pamiętaj przy tym, by ziarenka miały cały czas kontakt z wodą, a słoik 
postawić w widnym miejscu. 

Jeśli nie posiadasz w swych zasobach fasoli czy grochu, możesz wziąć cebulę i 
umieścić ją w słoiku, szklance czy miseczce z odrobiną wody. Zauważysz, że po 
jakimś czasie twoja cebula wypuści korzenie i zielony szczypiorek, który będzie w 
sam raz do kanapek z jajkiem czy twarożkiem. 
Smacznego!  



\

Wysiewanie rzeżuchy na wacie lub chusteczkach higienicznych to kolejny pomysł. 
Pamiętaj tylko by kontrolować i zraszań ją wodą. Podłoże musi być cały czas 
wilgotne, a z czasem będziesz mógł postawić ją na stół wielkanocny. 
Będzie to miły, zielony akcent tych Świąt. 



Jeśli natomiast posiadasz owies możesz wysiać go bezpośrednio do ziemi, podobnie 
jak nasiona rzodkiewki. Zielona „czupryna” może stanowić piękną dekorację wraz z 
cukrowym barankiem czy czekoladowym zajączkiem.   

Mam nadzieję, że już masz pomysł na swój własny maleńki ogródek. Pamiętaj tylko 
by codziennie go doglądać, podlewać i sprawdzać, czy stanowisko, które wybrałeś 
jest dla niej odpowiednie, a jak już wyrośnie twoja upragniona roślinka, zrób zdjęcie 
lub narysuj ją w zeszycie. 



• Rozwiąż zadanie tekstowe (obliczenia i odpowiedź zapisz w zeszycie)

Rodzice Natalii kupili w sklepie warzywnym 2 worki ziemniaków po 5kg każdy i 3 
worki cebuli po 2 kg. Ile kilogramów warzyw kupili rodzice Natalii?   

• W myśl hasła  „Czytamy 20 minut dziennie- codziennie” pamiętamy, by 
codziennie zajrzeć do podręcznika czy innej książki. Rób to systematycznie, a 
sam zauważysz efekty. 

 Powodzenia!
( Zadania zostaną sprawdzone po powrocie do szkoły)




