
Karta pracy
SZUKAMY WIOSNY W LESIE –WYCIECZKA

KLASA I ...... Imię i nazwisko ........................................

Zad. 1 Wybieramy się na wycieczkę do lasu. Które przedmioty powinny zostać
w domu ? (otocz pętlą)

Zad. 2 Co zobaczyły dzieci w lesie ? Połącz strzałką.

KRZEWY DRZEWA ZWIERZĘTA KWIATY WIOSENNE

brzoza wierzba zawilce przebiśniegi zając wiewiórka leszczyna

Zad. 3 Jakie zwierzęta budzą się z zimowego snu ? Podkreśl.

zające borsuki sarny jeże żaby ślimaki dziki nietoperze

Zad. 4 Rozwiąż zagadki dotyczące wiosennych kwiatów.
� Niedługo zima już stąd pryśnie.Śnieg już przebiłem. Jestem .................
� Młody juhas w górach chwycił się za głowę, gdy zobaczył wśniegu kwiaty

fioletowe. ...............................
� Wietrzyk wiosną niesie. Ciepłe są już ranki, a za wioską w lesie zakwitły

........................
� Przyszła wiosna do lasu z kluczykami przy pasku. A te klucze pachnące,

można znaleźć na łące ..................

Zad. 5 Uzupełnij brakujące litery w wyrazach.

p......ebiśniegi krok....sy p......ylaszczki zawi...ce s...sanki

Zad. 6 Jacek widział 4 krokusy a Ola 7 przebiśniegów. Ile wiosennych kwiatów
widziały dzieci ? Oblicz

Dzieci widziały wiosennych kwiatów.

Przygotowała:Małgorzata Sujak



Karta pracy
SZUKAMY WIOSNY W LESIE –WYCIECZKA

KLASA I .... Imię i nazwisko ....................................

Zad. 1 Wybieramy się na wycieczkę do lasu. Które przedmioty powinny zostać
w domu ? (otocz pętlą)

Zad. 2 Co zobaczyły dzieci w lesie ? Połącz strzałką.

KRZEWY DRZEWA ZWIERZĘTA KWIATY WIOSENNE

brzoza wierzba zawilce przebiśniegi zając wiewiórka leszczyna

Zad. 3 Jakie zwierzęta budzą się z zimowego snu ? Podkreśl.

zające borsuki sarny jeże żaby ślimaki dziki nietoperze

Zad. 4 Rozwiąż zagadki dotyczące wiosennych kwiatów.
� Niedługo zima już stąd pryśnie.Śnieg już przebiłem. Jestem .................
� Młody juhas w górach chwycił się za głowę, gdy zobaczył wśniegu kwiaty

fioletowe. ...............................
� Wietrzyk wiosną niesie. Ciepłe są już ranki, a za wioską w lesie zakwitły

........................
� Przyszła wiosna do lasu z kluczykami przy pasku. A te klucze pachnące,

można znaleźć na łące ..................
Zad. 5 Jaka była pogoda w czasie wycieczki ? Otocz pętlą odpowiedni obrazek.

Zad. 6 Narysuj oznaki wiosny, jakie zauważyłeś na wycieczce.
PTAKI SSAKI KWIATY DRZEWA KRZEWY
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