
Drodzy Rodzice. Drogie Kaczuszki! 

W tym tygodniu będziemy podziwiać piękno majowej łąki  

 
 

Posłuchajcie jaka jest propozycja na dzisiaj 15.05.2020 

 

1. Oceń, czy wypowiedziane przez mamusię/tatusia zdania są zgodne z prawdą czy nie 

Klaśnij w rączki, jeśli zdanie jest prawdziwe 

 

Przykłady:  

 …ryby pływają w stawie,  

 …żaba urodziła kotka,  

 …żaby skaczą po trawie,  

 …ślimaki to ogromne zwierzaki,  

 …dzięcioł stuka w korę drzewa i robaki z niej wybiera,  

 …maki to kolorowe ptaki, 

  …kiedy świeci słońce, jest ciepło na łące  

 

2. „Co piszczy w trawie?” – wysłuchajcie piosenki  https://bit.ly/3csThbZ 

 Czy pamiętacie co piszczy w trawie? 

 Wymieńcie wszystkie nazwy stworzeń, które pojawiły się w piosence 

 

2. „Mieszkańcy łąki” – przyjrzyj się plakatowi https://bit.ly/2WPYiol 

 Spróbujcie znaleźć na plakacie obiekty: dżdżownica, patyczek, mlecz, pączek, 

jaszczurka, szczur, szczygieł, szafirek, pajęczyna, mysz, sznurek, żaba, pszczoła, żuk, 

orzech, świerszcz, chrząszcz, modliszka, kleszcz, żmija, patyczak, ważka, żonkil, 

przylaszczka 

 

3. „Owady na zielonej łące” – wykonajcie pracę plastyczną (Instrukcja i wykonanie niżej) 

 Materiały: kartka z bloku technicznego lub okładka bloku (format A4); rolka po ręczniku 

papierowym; klej typu wikol, wylany na płaski talerzyk; nożyczki; farby plakatowe i pędzle; 

opcjonalnie: czarna farba i gąbka 

Wykonanie: 
1) Przed przystąpieniem do pracy zgniećcie na płasko rolki i rozetnijcie je na pierścienie 

(„łódki”) o grubości ok. 1 cm. 

2) Na szarym arkuszu przyklejcie kształty owadów z fragmentów rolki. Każdy element 

moczcie w kleju, a następnie układajcie go w odpowiednim miejscu 

 

 Biedronka: dwie pełne „łódki” ułożone w kształt skrzydeł; połowa „łódki” jako 

odwłok, łączący skrzydła i mały element w miejscu głowy. 

 
 

https://bit.ly/3csThbZ?fbclid=IwAR1yF7imqTcrdliIcK-LDXTvJ2Gp6HExxccPuzRYsJxfm-dt-3jR19pe-wQ
https://bit.ly/2WPYiol?fbclid=IwAR3e7ZaKPnJG6j5FkCTuat9o42V01csHcV9kDThixBEZHk7brZWC4juu8To


 Motyl: jedna „łódka” na środku; dwie pełne „łódki” po bokach, skierowane w dół; dwie 

pełne, ale rozcięte na jednym końcu „łódki”, łączące odwłok i dolne skrzydła 

 

 
 

 Ważka: jedna pełna „łódka” w miejscu tułowia; połowa „łódki” jako głowa; każde 

skrzydło z dwóch pełnych „łódek”; jedna „łódka” rozcięta i zwinięta na końcu jako 

ogon.  

 

3) Po wyschnięciu kleju, zieloną farbą wypełnijcie całe tło – łąkę. Wnętrza kształtów oraz 

wypukłe elementy pomalujcie na dowolne kolory. 

 

4) Po wyschnięciu farby, za pomocą gąbki nakładajcie czarną farbę na krawędzie 

pomalowanych rolek oraz odbijajcie palce zamoczone w kolorowych farbach, tworząc kwiaty 

na łące 

 

Zdjęcia pomocnicze 
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Aktywność dodatkowa 

 Jeśli masz ochotę możecie razem z mamusią/tatusiem wykonaj stempel z ziemniaka  

o kształcie kwiatuszka. Podpowiedź jak zrobić stempel znajdziecie tutaj: 

https://www.youtube.com/watch?v=yy_MJAE3bto  

 Jeśli posiadacie w domu drukarkę i masz ochotę możesz wykonać karty pracy 

umieszczone w załączniku nr 1 

 Nowe Przygody Olka i Ady. Karty pracy cz.4,s. 36-37, 42,44. 

 Nowe Przygody Olka i Ady. Litery i liczby, cz.2, s. 75,76. 

 

Karty pracy możecie wykonywać stopniowo, w dowolnym momencie każdego dnia   

 

 

Miłej zabawy  

https://www.youtube.com/watch?v=yy_MJAE3bto&fbclid=IwAR0aH63coLy0MTyO33TW3vEJsnCFdYySYCzBCDbvlNR1Xbw7KhY5pwbZQSc


Załącznik nr 1 

 





 



 
 



 
 



 


