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Witajcie Biegusie!

Witajcie we wtorek 12.05.2020r.
Dzisiejsze zajęcia wpisują się w obszar umiejętności społecznych. Rozwiążecie 
zagadki związane z życiem na łące i jej mieszkańcami, zobaczycie jak zwierzęta 
przystosowały się do życia na łące, poznacie właściwości miodu i proces jego 
powstawania.

1. „Zabawa na łące”

Na początek zabawa rytmiczno – artykulacyjna z wykorzystaniem wiersza Teresy 
Fiutowskiej „Żabie łapki”.

                                                                         Dzieci
Dwie, zielone małe żabki,
Tak nad stawem grają w łapki:
Jedną łapką                                                      podnoszą prawą rękę ugiętą w łokciu,
klap, klap, klap.                                               uderzają o prawą dłoń partnera,
Drugą łapką                                                     podnoszą lewa rękę ugiętą w łokciu,
klap, klap,klap.                                                Uderzają o lewą dłoń partnera,
Potem dwiema                                                 podnoszą obie ręce ugięte w łokciach,
klap, klap, klap.                                               uderzają w obie dłonie partnera,
Ty, bocianie                                                     przykucają i grożą bocianowi, 
nas nie łap.                                                      poruszając wskazującym palcem.   

A teraz spróbujcie rozwiązać kilka wiosennych zagadek:

Wiosną i latem się pojawia,                                   Na niebie jej barwy
kiedy ranek nastaje                                                pięknie się mienią,
jej kropelki są na kwiatach,                                   jak most ogromny   
listkach i na trawie. (rosa)                                     łączy niebo z ziemią. (tęcza)

Błyszczący na jej plecach                                     Ma barwne skrzydła,
płaszczyk czerwony,                                             fruwa nad łąką
czarnymi kropkami                                               i bardzo lubi,
pięknie ozdobiony. (biedronka)                            gdy świeci słonko. (motyl)



Rozciąga policzki                                                Jak się ten owad nazywa?
jak woreczki małe.                                               Przez cały dzień pracuje.
Zimowe zapasy                                                    Na plecach nosi ciężary,
przenosi w nich całe.                                            Kopiec wielki buduje. (mrówka)
Na czas mroźnej zimy,
gromadzi je w norze.
Ma miłe futerko,
znacie go może? (chomik)

Postarajcie się sami ułożyć kilka innych zagadek dotyczących życia na łące, mogą 
być o owadach, małych zwierzątkach lub roślinach.
Poniżej kilka rysunkowych podpowiedzi:



2. „Miód”

Wszyscy wiemy, że miód jest pyszny. Wiemy też, że jest bardzo słodki.... Ale czy 
wiecie skąd się bierze? 
Ze sklepu.
Ze słoika.
Tak, wszystko się zgadza, tylko jak się go wytwarza?
Miód produkują pszczoły!!!
Jest produktem naturalnym i bardzo zdrowym, ma bardzo szeroki zakres zastosowań.
Obejrzyjcie ilustracje zamieszczone poniżej a dowiecie się jak powstaje miód i jakie 
ma właściwości. Czasami miodu można używać jako lekarstwa na różne 
dolegliwości.  Niestety są osoby, które nie mogą go jeść – to alergicy, na szczęście 
nie wszyscy.





Uzupełnijcie również karty pracy:
– fioletowe cz.4, str 38, 39, 42, 43
– załączone

 
Powodzenia
Anna Cybula
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Przeczytaj wyrazy z nauczycielem. Odszukaj te wyrazy obok i pokoloruj kartoniki, na których 
się znajdują. 

trawa oset lato łodyga

biedronka skowronek maki kwiat

motyl kret woda rosa

motyl słonko jaskier ważka

rumianek stokrotka krwawnik żaba

motyl

trawa

jaskier

maki

kret

Rysuj po śladzie drogę motyla do stokrotki.

Rysuj po śladzie, nie odrywając kredki od kartki. 
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