
Zadania do realizacji 19.05.2020 

1. Karta pracy 4 str. 40 / 41. 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/kolorowy_start_zplusem_6latek_karty_pracy_cz4/mobile/index.

html#p=42 

• Podzielcie na sylaby i na głoski słowa: 

 mak , żaby, osy, motyle, trawa, stokrotka, bociany, wiosna. 

• Układanie zdań z obrazka np.: 

Po.. łące chodzi bocian. 

Na… łące kwitną maki, jaskry i stokrotki. 

Nad …kwiatami fruwają kolorowe motyle. 

2. Karta pracy str 42- proszę odesłać do 22.05.2020 

3. Posłuchajcie piosenki „Wiosna na łące” https://www.youtube.com/watch?v=814z9Tpphkw 

Rozmowa na temat tekstu piosenki 

• Kto przybył na łąkę?  

• Co zaczęło się dziać na łące, kiedy przyszła wiosna? 

• Co to znaczy, że świerszcz stroi skrzypce?  

• Wymień mieszkańców łąki, o których jest mowa w piosence. 

 

Dla chętnych 

4. „Biedroneczki na łące”- wykonanie pracy plastycznej łączącej malowanie i naklejanie 

przygotowanych elementów. Potrzebny będzie kolorowy papier, farba w kolorze brązowym  

i niebieskim (lub kredki/ mazaki), pędzel, nożyczki, klej, czarny mazak. Pomocny link: 

https://dzieciakiwdomu.pl/2016/05/biedronki-wiosenna-praca-plastyczna.html 

Wykonanie: 

• Malujemy farbami/kredkami tło na kolor brązowy i niebieski. 

• Wycinamy podłużne  paski zielonego papieru (źdźbła trawy) i przyklejamy do tła. 

• Wycinamy kółeczka w kolorze czerwonym i przyklejamy w dowolnych miejscach na pracy. 

• Czarnym flamastrem dorysowujemy biedronkom główki, kropki i nóżki. 

5. Rozwiązywanie zagadek Bożeny Formy „Mieszkańcy łąki”. 

• Wiosną i latem się pojawia, kiedy ranek nastaje jej kropelki są na kwiatkach, listkach i na trawie. (rosa) 

• Na niebie jej barwy pięknie się mienią, jak most ogromny łączy niebo z ziemią. (tęcza) 

• Błyszczący na jej plecach płaszczyk czerwony, czarnymi kropkami pięknie ozdobiony. (biedronka)  

• Rozciąga policzki jak woreczki małe. Zimowe zapasy przenosi w nich całe. Na czas mroźnej zimy, 

gromadzi je w norze. Ma miłe futerko, znacie go może? (chomik)  

• Ma barwne skrzydła, fruwa nad łąką i bardzo lubi, gdy świeci słonko. (motyl)  

• Jak się ten owad nazywa? Przez cały dzień pracuje. Na plecach nosi ciężary, kopiec wielki buduje.  

(mrówka) 
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6. Symetryczny obrazek 

https://naszelementarz.men.gov.pl/generator/worksheet/8fcc7f6c6bc2375c1dde83722675111bcf47cb

d7048d92912dcb98e23148d671/karta-pracy-karta-pracy-nr-78-symetryczne-obrazki.pdf 

7. Narysuj w dowolnej formie jednego mieszkańca łąki :) 

https://naszelementarz.men.gov.pl/generator/worksheet/8fcc7f6c6bc2375c1dde83722675111bcf47cbd7048d92912dcb98e23148d671/karta-pracy-karta-pracy-nr-78-symetryczne-obrazki.pdf
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