
 

Jak dbać o przyrodę 

 

Zadanie 1 
 Do tego zadania będzie Ci potrzebna karta H - karty logiczne oraz górny pasek                

z karty I, którą znajdziesz w fioletowej teczce- Wyprawka plastyczna 
 

  

 

 

 



Kartę należy porozcinać na pojedyncze kwadraciki. 

 Rozłóżcie karty na dwie grupy, tak aby w jednej z nich były obrazki dużych 

kwiatów, a w drugiej małych kwiatów. 

 A teraz, rozłóżcie karty na trzy grupy, tak aby w jednej z nich były obrazki 

różowych kwiatów, a w drugiej żółtych kwiatów, a w trzeciej czerwonych 

kwiatów. 

 Rozłóżcie karty również na trzy  grupy, ale tak aby w jednej z nich były róże, 

a w drugiej tulipany, a w trzeciej pierwiosnki. 
 
 Zadanie 2 dla dzieci 6-letnich 

 

Przygotuj książkę  „Nowe przygody  Olka i Ady. Litery i liczby cz. 2”- (zielone) 
 

Wykonaj zadania zgodnie z poleceniami ze strony 74. Poproś osobę dorosłą o pomoc  

w przeczytaniu polecenia. Powodzenia :) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zadanie 3   

 

Tradycyjne klasy, czyli „chłopek”  

 

 Na podwórku narysujcie na chodniku lub ziemi kwadratowe pola ułożone w kształt 

krzyża z kołem u góry (plansza przypomina też człowieka z dużą głową, stąd inna 

nazwa „chłopek”).  Wszystkie pola oznaczcie cyframi od 1 do 8 (ramiona krzyża to 5 

i 6, pole w kole –  8). Zabawa polega na tym, by stojąc na starcie, trafiać kamykiem 

na kolejne pola. Potem skacząc (raz na jednej nodze, raz na dwóch), pokonać 

wszystkie pola i zabrać rzucony kamyk.  

 

Zaproście  rodzeństwo albo rodziców do wspólnej zabawy :) 

 

 

 

 



Pan Jezus mówi do mnie podczas Mszy Świętej. 
 

 
 

 

1 .Przyjrzyjcie się  ilustracji. 

- Kogo widzicie? 

- Co robi Ksiądz? 

- Co to za księga? 

2.Podczas Mszy Świętej po śpiewie  „Alleluja”, ksiądz bierze do rąk księgę Pisma Świętego. 

Oznajmia wszystkim zgromadzonym, że to będą „słowa Ewangelii”. 

3.Ewangelia to księga, w której spisane są wydarzenia z życia Jezusa. Słowo Ewangelia pochodzi                

z języka greckiego i oznacza dobrą nowinę. Gdy w czasie Mszy Świętej ksiądz czyta Ewangelię, 

słyszymy wtedy samego Jezusa, chociaż Go nie widzimy.  Widzimy kapłana, ale wiemy, że przez 

niego mówi do nas sam  Jezus. 

4. Pierwszą część Mszy Świętej, w której czytamy słowo Boże nazywamy liturgią słowa. 

5. Posłuchaj fragmentu Pisma Świętego, czytanego przez rodziców.  

„ Znowu zaczął nauczać nad jeziorem i bardzo wielki tłum ludzi zebrał się przy Nim. Dlatego 

wszedł do łodzi i usiadł w niej, na jeziorze, a cały tłum stał na brzegu jeziora.  Nauczał ich 

wiele w przypowieściach (…) I dodał: «Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha!» (Mk 4, 1-

2.9). 

6. Porozmawiaj z bliskimi na temat usłyszanego słowa. 

7.Przypomnij sobie piosenkę.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=CxisjppvCPg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CxisjppvCPg

