
Wiosenna łąka. 

Zadanie 1 

 Wykonaj zadanie w kartach pracy cz. 4 na s. 43 - odszukaj na obrazku ukryte 

zwierzątka, nazwij je, czy wiesz, dlaczego trudno było je odszukać? Obejrzyj 

obrazki na dole strony i posłuchaj nazw produktów otrzymywanych z roślin 

zielonych. 

 Zadanie 2 

Powtórz piosenkę „Bal na łące”  

https://www.youtube.com/watch?v=VL-IW-Xy0Jo  

Następnie zagraj na nietypowych instrumentach (może będą to 2 duże kuchenne 

łyżki, a może masz lepszy pomysł?), graj w rytmie piosenki-1 i 2 zwrotkę, w 3 

zwrotce zatańcz walczyka w parze z mamą,  tatą lub rodzeństwem. 

I.  Kiedy świeci słoneczko, 

to na łące nad rzeczką 

świerszcze stroją skrzypeczki 

do wiosennej poleczki. 

II.  Dylu – dylu już grają, 

grube bąki śpiewają, 

myszki tańczą poleczkę, 

sapią przy tym troszeczkę. 

III.  A trzy małe biedronki 

nie chcą tańczyć tej polki 

i czekają na walca, 

aby tańczyć na palcach. 

https://www.youtube.com/watch?v=VL-IW-Xy0Jo


Zadanie 3 

Obejrzyj 2 filmy na kanale you tube, prezentują one  różne sposoby wykonania 

pracy plastycznej pt. „Majowa łąka”. Wybierz tę, która bardziej ci się podoba, 

przygotuj farby i  kartkę z bloku. Linki poniżej: 

https://www.youtube.com/watch?v=SNzyiETq45Y  

https://www.youtube.com/watch?v=SNzyiETq45Y  

Zadanie 4 

Zabawa ruchowa-posłuchaj wiersza, który przeczyta ci rodzic i poruszaj się 

zgodnie z tekstem:  

Zrób do przodu cztery kroki, 

i rozejrzyj się na boki. 

Tupnij nogą raz i dwa, 

ta zabawa dalej trwa. 

Teraz w lewo jeden krok, 

przysiad i do góry skok. 

Zrób do tyłu kroków trzy, 

by koledze otrzeć łzy. 

Klaśnij w ręce razy pięć, 

na klaskanie też masz chęć! 

Wokół obróć się raz, dwa, 

piłka skacze hop-sa-sa. 

https://www.youtube.com/watch?v=SNzyiETq45Y
https://www.youtube.com/watch?v=SNzyiETq45Y


Ręce w górę i na boki, 

zrób zajęcze cztery skoki. 

Gdy się zmęczysz, poleż sobie, 

i wyciągnij w górę nogę. 

 

 

JEZUS WSTĘPUJE DO NIEBA 

Po swoim zmartwychwstaniu Pan Jezus przez 40 dni ukazywał się uczniom.  

1. Poproś rodziców o przeczytanie tekstu biblijnego Mt 28, 16-20 

Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. 

A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus 

zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza 

w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im 

chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać 

wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie 

dni, aż do skończenia świata». 

 
2.  Po 40 dniach Pan Jezus wyprowadził swoich uczniów na wysoką górę. Tu się z nimi 

pożegnał. Powiedział, że  na ziemi już Go nie będą oglądać, ale pozostanie z nimi ,aż do 

skończenia świata. 

 Uczniowie bardzo się tym zasmucili. Jezus pocieszał ich mówiąc, że odejdzie do domu Ojca, 

aby przygotować im  miejsce. A gdy je przygotuje, przyjdzie znowu, aby  zabrać ich do nieba.  

 

To odejście Jezusa nazywamy WNIEBOWSTĄPIENIEM. 

 

3. Otwórz podręcznik s. 84. Dorysuj siebie wśród zgromadzonych dzieci. Dokończ kolorować 

obrazek. 

 


