
 

        

 

Motyle i kwiaty. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Zadanie 1 

 
Dzisiejszy dzień rozpoczniemy od wysłuchania bajki Walentina Bieriestowa  pt. 

„Od gąsienicy do motyla - bajka dla dzieci, którą znajdziesz na kanale 

YouTube, klikając link. Oglądając bajkę, poznasz przemianę gąsienicy                    

w motyla - wysłuchaj uważnie, ponieważ ta wiedza będzie Ci potrzebna do 

wykonania kolejnego zadania. Powodzenia :) 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=YE-th5pAIJU  
 

Otwórzcie teraz książkę „Nowe przygody Olka i Ady- karty pracy cz.4 BB+” na 

stronie 38-39  i wykonaj zadania zgodnie z poleceniem. Poproś osobę dorosłą 

albo rodzeństwo o pomoc w przeczytaniu poleceń :) 

 

Zadanie 2 

Czy pamiętacie jak wygląda kwadrat? Kto zapomniał to niech posłucha 

krótkiego wierszyka (poproście o pomoc w przeczytaniu).  

 
Kwadrat to dziwna figura, 

Bo nie wiadomo, gdzie dół, a gdzie góra. 

Do góry głową czy na dół głową, 

Zawsze wygląda jednakowo. 

https://www.youtube.com/watch?v=YE-th5pAIJU


Ma równe kąty, ma równe boki, 

Tak samo długi jest jak szeroki 

A kto nie wierzy, to niech sam zmierzy. 

 
A teraz poszukajcie w domu kostki do gry i dokładnie jej się przyjrzyjcie. 

Policzcie z ilu kwadratów się składa? Ile jest ścian na kostce?  

Ta bryła nazywa się sześcian, ponieważ ma 6 takich samych ścian               

w kształcie przylegających kwadratów. 

 
Otwórzcie  książkę „Nowe przygody Olka i Ady- karty pracy cz.4 BB+” na 

stronie 40. Obejrzyjcie obrazki. Co to są za bryły? Spróbujcie odpowiedzieć na 

pytania: 

 Czym się różnią, a w czym są podobne? 

A następnie wykonaj poniższe zadanie, według polecenia, które przeczyta Ci 

osoba dorosła. Może teraz łatwiej będzie Ci rozumieć czym jest sześcian. 

 

Zadanie 3 

Zapraszam Was teraz do zabawy z piosenką pt. ”Głowa, ramiona...”, którą 

odnajdziecie na kanale YouTube, kopiując  poniższy link. 

 

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

 

 

Zadanie 4 

Na zakończenie otwórzcie  książkę „Nowe przygody Olka i Ady- karty pracy 

cz.4 BB+” na stronie 41  i wykonaj zadania zgodnie z poleceniem.  Pamiętajcie, 

że rysowanie szlaczków to ważna sprawa.  

 

           Miłej zabawy :) 

 

 

 

 

JESTEM MISJONARZEM JEZUSA 

 

     Są jeszcze na świecie ludzie, którzy nie poznali dobrego Jezusa ani Jego Matki. 

Mieszkają oni, np. w Afryce, Ameryce  Południowej  i Azji. Dlatego księża, siostry 

zakonne, lekarze i pielęgniarki jadą do nich, aby im opowiedzieć o wspaniałym i 

kochającym  ich Jezusie. Tych ludzi nazywamy misjonarzami i misjonarkami. 

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


1. A czym jeszcze  zajmują się misjonarze? 

Misjonarze budują kościoły i kaplice, sale katechetyczne, szpitale, szkoły, domy dla 

dzieci, które nie mają rodziców. Uczą  ich również pisać i czytać, nie tylko dzieci, ale 

i dorosłych.  

2. Otwórz podręcznik s.98. Zobacz, jak pracują misjonarze. Odszukaj w naklejkach 

chłopczyka  Mukasę, wklej go i dokończ kolorować obrazek. 

3. Na następnej stronie (s.99) narysuj siebie modlącego się wraz z dziećmi za 

misjonarzy. 

4. Proszę pomódl się za misjonarzy. 

 


