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Witamy Was Kochani po weekendzie!!! Na pewno  miło 

spędziłyście czas ze swoimi bliskimi.        

„Łąka i jej mieszkańcy” to tematyka na ten tydzień. Oto nasze 

 

 propozycje zabaw na dzisiejszy dzień. Zapraszamy! 

 

Zadanie 1. 

Czy wiecie jaki dzisiaj dzień tygodnia? (poniedziałek) Wymieńcie po kolei wszystkie dni 

tygodnia. Powiedzcie ile ich jest? Poniedziałek, to który dzień tygodnia (pierwszy, drugi, 

trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy), stosowanie liczebników porządkowych. 

Zadanie 2. 

Czy pamiętacie skrzata Borówkę i wycieczkę do lasu? Dzisiaj zapraszamy Was ze 

Skrzatem Borówką na wirtualną wycieczkę na łąkę, bądźcie uważni, żeby zapamiętać 

jak najwięcej informacji. Udanej wycieczki!!!:):) 

https://www.youtube.com/watch?v=LKLf5EN1Ff4 

 Odpowiedzcie na pytania dotyczące powyższego filmiku: 

– Co znajdziemy na łące? (kwiaty, owady, zwierzęta, ptaki, rośliny...) 

– Wymień przynajmniej 3 owady, jakie mieszkają na łące? (np. motyle, pszczoły, muchy) 

– Kogo jeszcze możemy spotkać na łące? (żaby, bociany, ptaki, sarny, jelenie, żubry, krowy, 

koniki polne ...) 

– Co to jest kamuflaż? (kamuflaż to taki rodzaj przebrania, w którym dany owad, zwierzę 

próbuje się stopić z tłem, by być niewidocznym dla drapieżnika, który mógłby zrobić mu  

krzywdę) 

 

Zadanie 3. 

 

 Policzcie wyrazy w zdaniach - wyrazy możecie liczyć na palcach, układać klocki lub 

wystukiwać. 

 

Żabka skacze. - W tym zdaniu są 2 wyrazy 

Łąka ma trawę. - W tym zdaniu są 3 wyrazy 

Łąka jest bardzo kolorowa. - W tym zdaniu są 4 wyrazy 

Dla dzieci chętnych, którym to zadanie świetnie wychodzi proponujemy zdanie 

dodatkowe. 

 

Łąka ma kolorowe, pachnące kwiaty. - W tym zdaniu jest 5 wyrazów. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LKLf5EN1Ff4


Możecie nauczyć się krótkiej i prostej rymowanki, którą mówiła Koniczynka. 

 

Pięknie jest na łące, 

kwiaty tu rosną pachnące 

orkiestra koników brzęczy, 

a kolorów więcej niż w tęczy. 

 

Powiedzcie kilka razy rymowankę ( głośno, umiarkowanie i cicho) 

 

Zadanie 4. 

Podczas oglądania filmiku widzieliście, jak dzieci z różnych materiałów robią łąkę. 

Zachęcamy do zrobienia takiej łąki – wskazówki możecie jeszcze raz obejrzeć od 13 minuty 

powyższego filmiku (https://www.youtube.com/watch?v=LKLf5EN1Ff4). 

 

Do tej pracy plastycznej będziecie potrzebować: 

– kolorowy papier 

– karton – najlepiej niebieski 

– paski tektury falistej 

– kolorowe cienkie bibuły, 

– nożyczki 

– klej 

– nożyczki, 

– różnego rodzaju trawy, trawki, możecie je zebrać podczas spaceru z rodzicami. 

Chętnie obejrzymy Wasze prace jak wrócimy do przedszkola. 

 

Zadanie 5. 

 

A teraz zapraszamy na  gimnastykę z kołem fortuny (poniżej znajdziecie linka. Po wejściu na 

daną stronę należy nacisnąć "Start" a następnie "Spin It") 

 

https://wordwall.net/embed/238bf1dd2c954c73a5337fb7f8189fa1?themeId=52&templateId=8

&fbclid=IwAR2dAi4Zzjn88ECDsUWHwxOY8ygStZw7nqRAGVHpYJ1N6Tn75F7aAzkkh

ZA 

 

Zadanie 6. 

5 – latki karta pracy, cz. 4, s. 45 

Dorysuj brakujące części mniszka lekarskiego według wzoru. Pokoloruj wybrany rysunek. 

4 – latki karta pracy, cz.2, s.42 

Obejrzyj obrazek, na którym jest łąka. Odszukaj we wkładce obrazki pięciu pszczół. Naklej je 

nad łąką. 

Zadanie 7.  

Zapraszamy do zabawy ruchowej  przy muzyce z Pipi , róbcie to co ona: 

https://www.youtube.com/watch?v=LKLf5EN1Ff4
https://wordwall.net/embed/238bf1dd2c954c73a5337fb7f8189fa1?themeId=52&templateId=8&fbclid=IwAR2dAi4Zzjn88ECDsUWHwxOY8ygStZw7nqRAGVHpYJ1N6Tn75F7aAzkkhZA
https://wordwall.net/embed/238bf1dd2c954c73a5337fb7f8189fa1?themeId=52&templateId=8&fbclid=IwAR2dAi4Zzjn88ECDsUWHwxOY8ygStZw7nqRAGVHpYJ1N6Tn75F7aAzkkhZA
https://wordwall.net/embed/238bf1dd2c954c73a5337fb7f8189fa1?themeId=52&templateId=8&fbclid=IwAR2dAi4Zzjn88ECDsUWHwxOY8ygStZw7nqRAGVHpYJ1N6Tn75F7aAzkkhZA


  https://www.youtube.com/watch?v=m2WsGrvCx_w 

 

Dzieciaczki jeszcze jedna ważna sprawa - jutro jest Dzień Mamy. Przypomnijcie więc sobie 

wiersz Święto Matki i piosenkę Niech nam żyją.. Przygotujcie też wykonaną w środę laurkę. 

 

 To wszystko na dzisiaj.  Miłego popołudnia. Do jutra. Pa, pa. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=m2WsGrvCx_w

