
Wokół mamy i taty. 

Zadanie 1 

Wykonaj zadanie w kartach pracy cz. 4 s. 51. Popatrz uważnie na kwiatek po 

lewej stronie, pokoloruj kratki w ten sam sposób na kwiatku po prawej stronie. 

Następnie rysuj po śladzie rysunki róż. 

Zadanie 2 

 Posłuchaj i policz słowa w  zdaniach, możesz głośno powtórzyć zdanie za 

rodzicem. 

 Mama to mój największy skarb. (5) 

 Niech tata żyje sto lat! (5) 

 Życzę mamie i tacie, aby byli zdrowi, szczęśliwi. (8) 

 Mamo, tato kocham Was. (4) 

Podziel na sylaby i głoski nazwy obrazków przedstawiających prezenty dla 

rodziców. 

   

   

 

  

 

      

 

  
  

  

       

        

        

               

 



Zadanie 3 

Poszukaj 10 różnic między  obrazkami i zaznacz je na dolnym obrazku- zadanie 

w kartach pracy cz. 4 s. 52. Narysuj drzewa bez odrywania ręki od kartki. 

Zadanie 4 

Bukiecik dla mamy i taty 

Przygotuj:  

- 3 patyczki higieniczne, 

- 3 płatki higieniczne, 

- zielony papier, 

- 3 słomki do napojów, 

- farby i pędzel, 

- klej, taśma klejąca, 

- krepę w dowolnym kolorze. 

Poniżej znajduje się link przedstawiający film-instrukcję, jak zrobić bukiecik 

kwiatów dla mamy i taty. 

https://www.youtube.com/watch?v=wut13HB66WQ  

https://www.youtube.com/watch?v=wut13HB66WQ


ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO 

Pan Jezus obiecał swoim uczniom, że przyśle im Pocieszyciela – Ducha Świętego.  

Uczniowie Jezusa oczekiwali na spełnienie Jego obietnicy. Duch Święty, tak jak Jezus i Bóg 

Ojciec, jest Bogiem. Od chwili chrztu św. mieszka w każdym z nas.  

1.Poproś rodziców o przeczytanie  tekstu  biblijnego. (Dz 2,1-4a)  

 „Kiedy (…) znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał 

się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały 

dom, w którym przebywali.  Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się 

rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni 

Duchem Świętym”. 

 2.Zastanów się: 

– Co wydarzyło się, gdy uczniowie przebywali razem?  

– Co zobaczyli uczniowie ponad swoimi głowami? 

 – Kto ich napełnił swoją obecnością? 

3.Zapamietaj rymowankę: 

Jezus dał Ducha Pocieszyciela,  

który me serce rozwesela. 

4. Otwórz podręcznik s.92.  Wykonaj zadanie: na stronach z wycinankami, odszukaj puzzle, 

które po ułożeniu utworzą scenę zesłania Ducha Świętego na apostołów i Maryję.                     

Wklej je w odpowiednie kratki. 

5. Zaśpiewaj piosenkę - Duchu Święty przyjdź 

https://www.youtube.com/watch?v=KDPsgIxr8qI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KDPsgIxr8qI

