
Hej dzieciaki 😊. Zanim zaczniemy zajęcia musimy dobrze się rozgrzać . Poćwiczycie        

z nami?  

 https://www.youtube.com/watch?v=ozI7YcVASgo 

 https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ 

 

Zadanie 1.  Osoba dorosła przeczyta wiersz . Słuchaj uważnie i spróbuj rozwiązać moje 

zagadki 😊 Powodzenia 😊 

Dywan z kwiatów, ziół i traw. 

Są w nim jaskry, maki, szczaw. 

Brzęczą trzmiele, skrzeczy sroka. 

Kreta także tutaj spotkasz. 

Możesz słuchać, patrzeć, wąchać! 

Piękna, kolorowa łąka. 

 Zaznacz odpowiedni obrazek ilustrujący miejsce, o którym mowa jest w wierszu  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ozI7YcVASgo
https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ


 Zaznacz, jakie rośliny rosły na łące? 

 

                                    

 

                                                    

 

 

 

 Narysuj, jakie zwierzęta  tam przebywały.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 2.   



Połącz ilustracje i ich cienie. 

 

 

Zadanie 3.  

Popracujmy teraz w  kartach pracy cz. 2 Nowe przygody Olka i Ady (czerwone). Proszę 

zróbcie ćwiczenia ze  str. 52.  

Dzieci: 

 − nazywają (z pomocą osoby dorosłej) kwiaty na obrazkach i je liczą,  

− pod każdym obrazkiem rysują tyle kresek, ile kwiatów jest w bukiecie,  

− rysują kwiaty po śladach.  

Poproszę, aby dzieci mające karty pracy „ Olek i Ada „ (żółte 3-latki) otworzyły karty 

pracy, cz. 2, nr 47 Dzieci:  

− nazywają zwierzęta na zdjęciu, 

 − dzielą ich nazwy rytmicznie (na sylaby),  



− kolorują ramki zdjęć, − rysują po śladzie rysunków ślimaków. 

 

Zadanie 4. Praca plastyczna „ Rumianek”. 

 Popatrz uważnie na obrazek . Czy wiesz może, jak nazywają się kwiaty przedstawione     

na ilustracji?.  

 

Rumianek to roślina często spotykana na łące. Kwiaty mają kolor biały, z żółtym środkiem. 

Cała roślina bardzo ładnie pachnie. Rumianek wykorzystywany jest w leczeniu ludzi, np. 

gdy boli gardło, bolą dziąsła lub przy podrażnieniach skóry. 

Zadanie wykonują dzieci posiadające wyprawkę plastyczną ( czerwoną) 

Wyprawka, karta nr 25, klej, biała i żółta bibuła.  

Dzieci: 

 − przygotowują kartę pracy, klej, białą i żółtą bibułę, 

  − odrywają lub wycinają kawałki bibuły i ugniatają z nich kulki podobnej wielkości,   

− doklejają do każdej łodyżki na łące kwiat rumianku,  

– żółty środek i białe płatki. 

Zadanie wykonują dzieci posiadającą wyprawkę plastyczną ( żółtą) 



Wyprawka plastyczna, karta nr 28, kredki, bibuła, klej. 

 Dzieci:  

− rysują po śladzie,  

– kończą rysować łąkę, 

 − wyklejają  płatki maków czerwoną bibułą, a niebieską – kwiaty chabrów. 


