
  Pierwsza kartka zielnika 

 

Cześć dzieciaki 😊 na początku naszych zajęć poruszajmy się trochę. Zaproście do 

zabawy rodziców , starsze rodzeństwo. Zaczynamy 😊 

 https://www.youtube.com/watch?v=0ih61-uU-zk 

 https://www.youtube.com/watch?v=HvW4UOhQo3U   ( Przygotuj zwykłą   

butelkę plastikową po wodzie.)  

 

Zadanie 1. 

Spróbuj odgadnąć zagadki. Osoba dorosła przeczyta zagadkę , a Ty spróbuj odgadnąć o 

jakim obrazku jest mowa. Zaznacz w tabelce pod każdym numerem pierwszą głoskę 

rozwiązanej zagadki . Powodzenia 😊 

1. Trawa, kwiaty, biedronka – to na pewno…  (łąka) 

2. Czerwone jak gotowane raki – to…  (maki) 

3. Ma żółty środek, białe płatki, łodyga u niej wiotka. Ten łąkowy kwiat to…  

(stokrotka) 

4. Piegowata dama. Po łące chodzi od rana. Wygrzewa się w promykach słonka. To 

maleńka…  (biedronka) 

5. Czy to fruwające kwiaty? Jest ich tyle!  Nie, to…  (motyle)  

6. Lata, lata koło nosa. Uwaga! To groźna…  (osa) 

7.  Lata, lata obok czoła. To miodna…  (pszczoła) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
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Zadanie 2.  

Uzupełnił  literami luki w wyrazach , a następnie odczytaj wyrazy. 

biedro….ka       (n) 

jas….ier           (k) 

tr…..wa            (a) 

……aba              (ż) 

kr….t               (e) 
 

Zadanie 3. „ Zielnik” 

Wybierz się na wycieczkę z osobą dorosłą po swojej okolicy w poszukiwaniu łąki. 

Zbierz rośliny występujące na łące. Dla przypomnienia jakie rośliny występują na 

łące, pomoże Ci krótki filmik https://www.youtube.com/watch?v=yzlyuHLj37Y. 

Jeśli nie masz w pobliżu łąki możesz narysować rośliny w swoim zielniku. 

Do zielnika będzie ci potrzebne : 

-  złożone na pół kartki z bloku rysunkowego lub kolorowego,  

https://www.youtube.com/watch?v=yzlyuHLj37Y


- taśma klejąca lub klej, 

- długopis, ołówek, mazak ( do podpisywania roślin), 

- kolorowa wstążka, lub sznurek , 

- dziurkacz ( potrzebny  by przedziurkować  wszystkie kartki i stworzyć z nich 

książeczkę). 

 

                                                                                             

 

Strona tytułowa może wyglądać tak jak na obrazku - tytuł : Zielnik, narysowany obrazek 

przedstawiający łąkę lub jakiś kwiat występujący na łące.  

 

Zadanie 4.  

 Poproszę abyście otworzyli  Karty pracy Nowe przygody Olka i Ady                

( książka różowa (5 latki) Przygotowanie do czytania, pisania, liczenia, s. 

73. Przeczytaj z osobą dorosłą  nazwy  zwierząt i roślin, odszukaj  ich na 

rysunku. Pokoloruj obrazek. 

 Karty pracy Nowe przygody Olka i Ady. Litery i liczby, cz. 2, s. 76.(książka 

zielona 6 latki) Czytanie zdań, pisanie X pod wyrazem tak, jeżeli zadanie 

jest prawdziwe lub pod wyrazem nie, jeżeli zdanie jest fałszywe. 

 



Zadanie 5. 

Przygotuj swoją wyprawkę plastyczną i wyjmij kartę „ L” przygotuj kredki i 

pokoloruj kolorowankę „ Łąka w maju” 


