
Witamy wszystkich w nowym tygodniu. Dziękujemy za nadsyłane zdjęcia 
oraz nagrania jak śpiewacie piosenki :) Jest to bardzo miłe i cieszymy się, 
że jesteście tak zaangażowani. W tym tygodniu tematem głównym będzie 
Łąka w maju. Również i w tym tygodniu będziemy się cieszyć z waszych 
zdjęć, które można przesyłać na adres przedszkola  pp4ol@interka.pl  lub 
pp4muchomorki@gmail.com

Poniedziałek 18.05.2020

Temat dnia: Wycieczka na łąkę

Ranek 

Ćwiczenia gimnastyczne. Żaby na łące- Dziecko jest żabką. Skacze po łące. Rodzic 
wypowiada sylabę kle. Żabka zatrzymuje się w bezruchu. Nasłuchuje, czy zbliża się bocian. 
Rodzic mówi bzz . Żabka, uspokojona nadal skacze wesoło po łące.

Ćwiczenie dużych grup mięśniowych – Kwiat rośnie. Dziecko siedzi w siadzie klęcznym. 
Pochyla się, głowę i ręce układa na kolanach. Na sygnał rodzica-klaśnięcie – powoli 
prostuje się. Najpierw klęka, podnosi powoli do góry głowę i ręce, następnie wstaje, wspina 
się na palce, ręce wyciąga jak najwyżej- kwiat rośnie

Ćwiczenia grafomotoryczne- rysowanie po śladzie dróg motylków do kwiatka. Dziecko 
rysuje drogę nie odrywając ręki od kartki, koloruje motylki i kwiatki. ( obrazek poniżej)





1 Zajęcie edukacyjne
Na łące w maju- wycieczka na łąkę, połączona z zabawami badawczymi ( dla chętnych 
dzieci). Rodzic przed wycieczką przypomina dziecku o zasadach bezpieczeństwa ( np. 
o szanowaniu przyrody, nie oddalaniu się od rodzica, uważnego nasłuchiwania ptaków 
i owadów). Rodzic mówi także dziecku kogo można spotkać na łące, jakie kwiaty, zioła 
rosną na łące. Jeśli dziecko ma w domu lupę, lornetkę czy szkło powiększające może zabrać
ze sobą. Dziecko spaceruje po łące, obserwuje za pomocą lupy czy lornetki lub innego 
przyrządu rosnące kwiaty i zioła. Nazywa znane gatunki (np. koniczyna, stokrotka, 
niezapominajka, babka lancetowata, rumianek, mniszek pospolity)Wąchają je. Opisują 
swoje wrażenia. Jeśli nie potrafi rozpoznać kwiatów i ziół, wtedy pomaga rodzic. Jeśli jest 
możliwość dziecko zbiera rośliny i w domu robi zielnik. 

Poznawanie budowy kwiatu. Wskazywanie odpowiednich części. Dziecko obserwuje przez 
lupę np. kwiat mniszka pospolitego. Wymienia i wskazuje poszczególne części rośliny. 
Sprawdza, czy inne kwiaty mają taką samą budowę. Wyciąga wnioski. Dziecko obserwuje 
także za pomocą lupy zwierzęta, które żyją na łące( np. żuka, mrówkę, biedronkę, motyla, 
pająka). Opisują ich wygląd i zauważone cechy. 

Spacer po łące można połączyć z piknikiem, na który warto zabrać koc i drobne zdrowe 
przysmaki oraz coś do picia. Rodzic rozkłada koc w dogodnym miejscu. Dziecko kładzie się
na kocu, zamyka oczy i słucha odgłosów łąki. Rozpoznają i nazywają dźwięki.

Zajęcie popołudniowe
Zabawa ruchowa z elementem ćwiczeń ortofonicznych- Rozmowy na łące
Rodzic pokazuje zdjęcia: pszczoły, konika polnego, muchy, żaby. Wspólnie z dzieckiem 
ustala, jakie dźwięki wydają przedstawione na zdjęciach zwierzęta, np. pszczoła-bzzz, bzzz.
konik polny- cyk, cyk, mucha- zzz, zzz, żaba- rech, rech. Rodzic  nazywa kolejne obrazki. 
Dziecko naśladuje ruchy i głos charakterystyczny dla przedstawionego na nim zwierzęcia. 
(obrazki poniżej)



Obserwowanie łąki w maju- rozmowa na temat obrazka. 

Karty pracy dla dzieci, które posiadają książki: kp, cz 5, nr 29, 30, 31
Karty pracy dla dzieci, które nie posiadają książek poniżej:





Wtorek 19.05.2020r

Temat dnia: Kwiaty na łące
 
Ranek

Ćwiczenia gimnastyczne. Ćwiczenie z elementem równowagi- Maki na łące
Dziecko jest kwiatem- makiem. Rozkwita na zielonej łące. Dz. stoi w wybranym przez 
siebie miejscu z rękami opuszczonymi wzdłuż tułowia. Rodzic pokazuje żółty klocek, który 
symbolizuje słońce. Maki rozkwitają- dziecko staje na jednej nodze, unosi powoli 
wyprostowane ręce, najpierw do boku, następnie do góry. Rodzic opuszcza klocek- słońce 
zachodzi- dziecko opuszcza powoli ręce, układa je wzdłuż tułowia, ponownie wstaje na 
dwóch nogach. Następuje zamiana nóg.

Rodzic rozmawia z dzieckiem o wycieczce poprzedniego dnia. Prosi dziecko, aby 
przypomniało sobie jakich kolorów najwięcej widziało wczoraj na łące. Dziecko wymienia 
nazwy kolorów. Rodzic pyta: Do jakich barw można zaliczyć kolory, które widziałeś na 
łące: do ciepłych czy do zimnych? Dlaczego łąka ma więcej ciepłych kolorów? Następnie 
rodzic proponuje namalowanie łąki wiosną. Dziecko pokrywa białą kartkę zieloną farbą, 
następnie gdy kartka wyschnie maluje kolorowe kwiaty za pomocą kawałka gąbki maczanej
także w farbie.

1 Zajęcie edukacyjne

Kolorowa łąka- Rodzic włącza na granie z odgłosami dochodzącymi z łąki. Pyta dziecko, 
gdzie można usłyszeć podobne głosy, następnie mówi zagadkę: 
Wiosną kolorowa, pełno kwiatów wkoło. Wiele tu owadów, wszystkim jest wesoło. 
Trawa się zieleni, pszczoła nektar spija. Dzieci grają w piłkę, czas tu szybko mija.
 https://www.youtube.com/watch?v=aNwLAGTS74c 
 
Słuchanie wiersza Łąka 

Powiał letni wietrzyk, 
łąka zapachniała,
świeżą koniczyną,
pokryła się cała.
Brzęczą głośno pszczoły,
pracują wytrwale.
Zapylają kwiaty,
nie nudzą się wcale.
Słońce ciepłe blaski,
na ziemię wysyła.
Mienią się w nich skrzydła 
pięknego motyla.
Na łące tej chciałbym
znaleźć się przez chwilę
i stać się prześlicznym,
barwnym motylem.



Pytania do wiersza: Jak wyglądała łąka?, Co robiły pszczoły na łące?, O czym marzyła 
osoba z wiersza?, Co można robić na łące?

Opowieść ruchowa- Wycieczka na łąkę

https://soundcloud.com/user-956760406/7-nagranie-muzyki-do-marszu 

Rodzic zaprasza dziecko na kolejną majową wycieczkę. Włącza nagranie muzyki w rytmie 
marsza ( link powyżej). Dziecko idzie krokiem marszowym, przedziera się przez zarośla 
( pochyla się i naśladuje odgarnianie gałęzi ), idzie po wysokiej trawie ( wysoko podnosi 
nogi ), siada na trawie. Następne rodzic pokazuje dziecku obrazki najbardziej znanych 
kwiatów rosnących na łące ( mak, rumianek, stokrotka, niezapominajka – obrazki znajdują 
się poniżej). Dziecko rozpoznaje kwiaty i z pomocą rodzica odszukuje ich nazwy i układa 
pod obrazkiem kwiatka. Wskazuje wyraz, który ma najwięcej liter. 

(nazwy kwiatów do obrazków)

RUMIANEK

NIEZAPOMINAJKA

MAK

STOKROTKA







 
2 Zajęcie edukacyjne

Ćwiczenia gimnastyczne metodą R. Labana ( potrzebne przedmioty: nagranie dowolnej 
muzyki, paski bibuły )

Zgodnie z muzyką- Dziecko maszeruje po obwodzie koła na palcach, kiedy nagranie muzyki
jest głośne, a w przysiadzie , kiedy nagranie muzyki jest ciche. 

Tańczące bibułki- Przy nagraniu dowolnej muzyki dziecko swobodnie tańczy i porusza 
paskami bibuły trzymanymi najpierw w prawej ręce, a potem w lewej ręce. Podczas 
przerwy w grze dziecko układa dowolne kształty z bibuły. 

Po kole- Dziecko układa na podłodze koła z bibułki i skacze obunóż dookoła nich najpierw 
w jedną stronę a później w drugą.

Jak najwyżej- Dziecko wyrzuca bibułkę do góry, obserwuje jej opadanie i łapie ją tuż nad 
podłogą.

Rysujemy ósemkę- Dziecko przekłada bibułkę z ręki do ręki na kształt ósemki pomiędzy 
rozstawionymi nogami.

Marsz z muzyką- Dziecko  rytmicznie maszeruje przy nagraniu muzyki ( może być melodia 
marszowa – link zamieszczony powyżej) Podczas przerwy w grze dziecko przykuca  i 
wyskakuje do góry. 

Zajęcie popołudniowe

Zabawy na świeżym powietrzu. Zabawa ruchowa- Przeciągamy linę. Rodzic rysuje lub 
zaznacza na ziemi linię. Następnie jeden koniec sznurka lub skakanki trzyma dziecko,
 a drugi koniec rodzic. Zadanie polega na przeciągnięciu na swoją stronę przeciwnika.

Karty pracy dla dzieci, które posiadają książki: Kp,cz,5, nr 32,33,34
Karty pracy dla dzieci, które nie posiadają książek poniżej:



Zmieszaj dwa kolory ze sobą a zobaczysz jaki kolor otrzymasz. Miłej zabawy :)







Środa 20.05.2020r 

Temat dnia: Mieszkańcy łąki

Ranek

1. Wiosenne kwiaty- wykonanie kwiatów z papieru. Potrzebne będą: kolorowa kartka, 
ołówek, nożyczki, szablon kwiatka, patyczek  lub rurka po napoju, klej. Dziecko 
odrysowuje na kolorowej kartce szablon kwiatka i wycina go, przykleja za pomocą kleju do 
patyczka lub rurki. 

2.



1 Zajęcie edukacyjne

Dziecko słucha opowiadania czytanego przez rodzica pt. „ Barwy ochronne”
Dziecko przygląda się ilustracją w książce (str 74- 77 lub poniżej)

Barwy ochronne

Mała, zielona żabka siedziała na skraju wiosennej łąki i z zachwytem przyglądała się 
bajecznie kolorowym motylkom, które z trudem można było odróżnić od kwiatów rosnących 
w zielonej trawie. 
- Jakie one piękne, kolorowe i cudne!- wzdychała raz po raz.
Postanowiła  podejść bliżej, żeby nacieszyć się widokiem motyli. Zanim weszła w trawę, 
rozejrzała się trwożnie. Jak wszystkie żaby bała się długonogiego bociana, który na pewno 
chciałby ją zjeść. Nigdzie nie zobaczyła ani czerwonych nóg, ani czerwonego dzioba, ani 
białych skrzydeł. Śmiało więc ruszyła przez łąkę, aż doszła między barwne kwiaty i równie 
barwne motyle. Zadarła zielony łepek, żeby się im przyjrzeć. Iskierki słonecznego światła 
tańczyły na płatkach kwiatów i na skrzydełkach motyli. To był przepiękny widok. Wtem na 
łące padł cień. Jeden ,drugi, dziesiąty. „ Bociany” - przestraszyła się żabka. Zadarła 
zieloną głowę jeszcze wyżej i odetchnęła z ulgą. Ptaki, które przyleciały nad łąkę, miały 
czarne pióra i były mniejsze od bocianów. Żabka mogła dalej podziwiać kolorowe motyle. 
Ale gdzie się one podziały? Przed chwilą fruwały przed zielonym noskiem żabki, a teraz 
zniknęły. Jak to możliwe?
- Uważaj, nadepniesz na mnie. Co tu robisz? - spytał zielony pasikonik.
- Przepraszam. Szukam motyli- wyjaśniła żabka.- Dlaczego ukryłeś się pod liściem?
- Czy w pobliżu jest bocian?- zaniepokoiła się.



- Bociana na szczęście nie widziałem, za to widzę mnóstwo motyli. Udają kwiaty, żeby 
zmylić ptaki, które na nie polują.
- Naprawdę? - żabka nie mogła się nadziwić.
Rzeczywiście, pośród kwitnących kwitnących kwiatów siedziały kolorowe motyle. Były tak 
barwne jak kwiaty, więc trudno je było zauważyć. Gdy tylko czarne ptaki odleciały, motyle 
poderwały się do lotu. Ich skrzydełka znów migotały w słońcu najpiękniejszymi barwami.
- Są kolorowe jak kwiaty, żeby oszukać tych, którzy na nie polują- zrozumiała żabka. - Też 
chciałabym być taka kolorowa- westchnęła z rozmarzeniem.
- Lepiej nie. Motyle mają swoje barwy ochronne, a ty i ja swoje. Chodźmy tam, gdzie jest 
bardzo zielono, tak będzie bezpieczniej.
- Naprawdę?- żabka nie mogła uwierzyć, że jest zielona nie bez powodu. Dopiero gdy 
zielony pasikonik usiadł między zielonymi źdźbłami trawy i całkiem przepadł żabce z oczu, 
uwierzyła, że sama też może się ukryć przed wzrokiem bociana.
- Teraz żaden bocian mnie nie zobaczy – szepnęła, wskakując w gęstą trawę.
- Nie zobaczy, chociaż na twoim miejscu nie bałbym się bociana aż tak bardzo. On woli 
myszy, dżdżownice, ryby, i niestety pasikoniki. Żaby nie bardzo mu smakują.
- Naprawdę?- żabka aż otworzyła zielony pyszczek. Była malutka, więc to naturalne, że 
wciąż się dziwiła.

Rozmowa na temat opowiadania. Dziecko przygląda się ilustracjom i opowiada o łące w 
maju. Wymienia nazwy kwiatów i zwierząt, które występują na łące. Odpowiada na pytania:
Dlaczego motyle są kolorowe, a żaby i pasikoniki zielone? Jakie znasz inne zwierzęta, które 
mają swój wygląd zewnętrzny dostosowany do środowiska w którym żyją?



2 Zajęcie edukacyjne
Zabawy przy piosence pt. „ Bal na łące”( dla chętnych dzieci nauka piosenki )
https://www.youtube.com/watch?v=VL-IW-Xy0Jo 

Bal na łące

I.  Kiedy świeci słoneczko,

to na łące nad rzeczką

świerszcze stroją skrzypeczki

do wiosennej poleczki.

II.  Dylu – dylu już grają,

grube baki śpiewają,

myszki tańczą poleczkę,

sapią przy tym troszeczkę.

III.  A trzy małe biedronki

nie chcą tańczyć tej polki

i czekają na walca,

aby tańczyć na palcach.

Ćwiczenie wyrabiające prawidłową dykcję- Na łące
dziecko rytmicznie powtarza trudne słowa i zadania proponowane przez rodzica.

• Żaby, chrabąszcze mieszkają na łące.
• Mrówki i trzmiele mają na łące pracy bardzo wiele.
• Chrabąszcze fruwają i spacerują. Nisko, wysoko żaby podskakują.
• Żuki, żuczki spacerują, pożywienia poszukują.
• Szumi trawa na łące, szur, szur wieje wietrzyk i grzeje słońce.

Zajęcie popołudniowe

Rozwiązywanie zagadek :

 Skaczą po łące, pływają w wodzie,
żyją z bocianem w ciągłej niezgodzie.
(żaby)

Lata nad łąką w czerwonej kapotce,
a na tej kapotce jest kropka przy kropce
(biedronka)

Na zielonej łące rosną ich tysiące,
W swej nazwie „sto” mają
Jak się nazywają? ( stokrotka)

Czy znacie takiego konika,
który pięknie w trawie cyka?
(konik polny)



Krążę nad łąką, ile mam sił,
i zbieram z kwiatów złocisty pył.
(pszczoła)

Pracowite, małe
budują wspaniałe
kopczyki, pałace.
Szanujmy ich pracę.
(mrówki)

Ten piękny owad
odwiedza kwiateczki,
ma skrzydła tęczowe,
niekiedy w kropeczki
(motyl)

Czerwone ma nogi
biało-czarne piórka, ,
do wody przed nim
żaby dają nurka.
(bocian) 

Karty pracy dla dzieci, które mają książki : kp,cz,5, nr 35,36
Karty pracy dla dzieci, które nie mają książek poniżej:





Połącz motylki z ich cieniami



Czwartek  21.05.2020r

Temat dnia: Zabawy na łące

Ranek

Ćwiczenia oddechowe połączone z ćwiczeniami graficznymi- Dmuchawce
Dziecko otrzymuje kilka kawałków waty. Palcami dzieli watę na strzępy. Następnie kładzie 
na otwartej dłoni, zdmuchuje i obserwuje powolne spadanie dmuchawców na podłogę. Po 
ćwiczeniu dziecko siada do stolika i rysuje dmuchawca na kartce papieru. Stawia na kartce 
dużą kropkę i rysuje od niej we wszystkich kierunkach linie proste. Na koniec dziecko 
dorysowuje łodyżkę i liście.

1 Zajęcie edukacyjne

Zabawy matematyczne:

Wiosenne zabawy na łące. 

Dziecko pokonuje drogę na łąkę według wyznaczonych zasad. Do tej zabawy potrzebne 
będą kwiaty z różną liczbą płatków ( 1-6).
Rodzic rysuje na 6 kartkach kwiatki ( jeden kwiatek z jednym płatkiem – na jednej kartce, 
drugi – dwa płatki, trzeci- trzy płatki itd.). Rodzic rozkłada kwiatki na podłodze tworząc 
drogę w taki sposób,że kwiatki są rozłożone w kolejności od 1 do 6 w różnej kombinacji 
i wyjaśnia dziecku, że droga na łąkę jest zaczarowana. Aby do niej dojść, należy tak przejść 
po kwiatkach, aby w każdym kolejnym kwiatku na którym stanie dziecko, liczba płatków 
była o jeden większa niż w poprzednim. Gdy dziecko się pomyli zaczyna zabawę od 
początku. 

Określenie położenia owadów.

 Do tej zabawy potrzebne będą sylwety owadów ( motyl, pszczoła, konik polny, żuk – 
obrazki poniżej). Rodzic mówi dziecku, że owady wybierają się na zwiedzanie najbliższej 
okolicy. Prosi dziecko, aby wybrało sobie jednego owada i ułożyło go w dowolnym 
miejscu. Następnym zadaniem dziecka jest określenie położenia swojego owada, budując 
poprawnie zdania pod względem gramatycznym, np. Pszczoła usiadła za kwiatkiem. Motyl 
usiadł na półce. Żuk wszedł między książki. 





2 Zajęcie edukacyjne

Zabawa ruchowa z elementem czworakowania- Żuczki

Do tej zabawy potrzebna będzie piłka. Rodzic zamienia dziecko w żuczka. Wyznacza linię 
startu i mety. Dziecko ustawia się na linii startu i dostaje od rodzica lekką piłkę. Dziecko 
przemieszczając się na czworakach, toczy piłkę do mety,odpychając ją głową. Na metę 
wraca biegiem.

Zabawa ruchowa z elementem równowagi- Idziemy na łąkę
Do tej zabawy potrzebna będzie kolorowa kreda.
Rodzic wspólnie z dzieckiem przygotowuje łąkę. Rysuje kredą na chodniku jedną linię. 
Najpierw prostą a pod koniec krętą. Dziecko wzdłuż linii dorysowuje kwiaty i owady. 
Następnie staje w rzędzie na początku linii. Przechodzi po dróżce, stawiając stopę za stopą. 
Po przejściu dróżki wraca na swoje miejsce i kontynuuje zabawę.

Zajęcia popołudniowe
 
Do tej zabawy potrzebne będą ci: nożyczki, klej, biała kartka A4, kolorowa kartka A4, 
kredki,( obrazki są poniżej). Wytnij po liniach kolorową łąkę z puzzli i naklej na białą 
kartkę lub pokoloruj żabkę, wytnij po liniach i naklej na kolorową kartkę.







Karty pracy dla dzieci, które mają książki: kp,cz5, nr 37,38,39
Karty pracy dla dzieci, które nie mają książek poniżej:





Piątek, 22.05.2020
Temat dnia: kolory wiosny

Zajęcia poranne: 
Zapraszam Was dzisiaj do zabawy muzyczno-ruchowej. 

Poproś rodziców, aby włączyli Ci tą piosenkę (link poniżej) 
https://www.youtube.com/watch?v=5V7zatwj5dM

Powtarzaj ruchy, które widzisz na ekranie. Możesz wymyślić też swoje ruchy:)

Zajęcia 1. „Kolorowy most” - zabawy badawcze
Posłuchaj wiersza I.R.Salach ”Tęcza”

Tęcza ma siedem kolorów,
Kolorów siedem ma.
Wymienił je Karolek,

Wymienię je i ja.
Kolor fioletowy

Pierwszy przyszedł mi do głowy.
Granatowy kolor ciemny 
Dla oka jest przyjemny.

Słowa piosenki: 
Kiedy świeci słoneczko
to na łące nad rzeczką

świerszcze stroją skrzypeczki
do wiosennej poleczki.

Dylu,dylu już grają
grube bąki śpiewają,

myszki tańczą poleczkę
sapią przy tym troszeczkę.

A trzy małe biedronki nie
chcą tańczyć tej polki

i czekają na walca, aby
tańczyć na palcach. 



Za nim będzie błękit
Jak błękitne niebo.
Potem zieleń traw.

Nie pytaj mnie, dlaczego.
Barwa żółta jak słoneczko

I pomarańczowa,
Na końcu czerwona – 

I tęcza gotowa.

Ile kolorów ma tęcza?
Jakie kolory występują w tęczy?
Obok jakiego koloru znajduje się kolor pomarańczowy? A obok jakiego 
niebieski i żółty?

Tęcza to zjawisko optyczne i meteorologiczne. Powstaje na niebie wtedy, kiedy
pada deszcz i świeci słońce. Dzieje się tak dlatego, że promienie słońca,
kierując się w stronę ziemi, napotykają na swojej drodze krople wody.

Przechodzą przez nie, w wyniku czego białe światło słoneczne zmienia się w
wielobarwne widmo. Tworzy na niebie kolorowy most.

Wyczaruj własną tęczę w domu!
Poproś mamusię o małe lusterko lub płytę CD i ustawiaj je tak, aby odbijało się
od nich światło słoneczne. Obserwuj na ścianie jakie będzie miała ona kolory.

Zajęcia 2. „Łąka w maju” - zajęcia artystyczne

Co wiecie o biedronkach? Ile kropek mają biedronki? 
Czy wszystkie biedronki są czerwone?



Biedronki są pożytecznymi owadami, gdyż zjadają mszyce. Zimę spędzają w
ciemnych i zacisznych miejscach, np.: w szczelinach, w korze drzew, pod
parapetami, w liściach. W Polsce występuje kilka gatunków biedronek.

Najczęściej spotykane są biedronka siedmiokropka i biedronka dwukropka.
Mają czwerony pancerzyk i czarne kropki. Nieco inaczej wyglądają biedronki
dziesięciokropki. Mają pomarańczowo-czerwony pancerzyk i czarne kropki.

Bierdonki dwudziestokropki mają żółty lub kremowy pancerzyk i czarne
kropki. Biedroneczki łąkowe mają czarny pancerzyk i czerwone lub żółte
kropki. Biedronki, choć są maleńkie i delikatne, potrafią bronić się przed

wrogami. Wydzielają żółtą nieprzyjemnie pachnącą ciecz, którą odstraszają
przeciwnika.

Dzieci, które posiadają książki szukają w wyprawce kartę nr 22. Potrzebny 
będzie Ci jeszcze papierowy talerz, czarna farba i pędzel, sześć rurek do 
napojów (możesz też nóżki wyciąć z papieru), taśma klejąca, nożyczki i klej. 
Pomaluj talerz na czarno i poczekaj aż wyschnie. Z karty pracy wytnij skrzydła 
i głowę. Przyklej na czarnej części talerza. Od dołu przyklej nóżki z rurek lub 
wymyślone te przez Ciebie.

Dzieci, które nie posiadają książek mogą wykonać biedronkę np. z rolki po 
papierze toaletowym, albo taką z talerzyka. Wybór należy do Ciebie!

Zajęcia
popołudniowe:
jeśli to możliwe,



wybierz się na małą wycieczkę na łąkę, albo na trawnik przed blokiem, czy na
podwórko.

 Poszukaj ciekawych roślinek, może zobaczysz jakieś owady. Poproś mamusię
żeby pomogła zrobić Ci im zdjęcie. Może zobaczysz biedroneczkę.

 Nie krzywdząc jej, policz jej kropeczki!

Karty pracy dla dzieci posiadających książki: kp, cz.5 nr 40, 41
Karty pracy dla dzieci nie posiadających książki:

Wyklej tęczę plastelinowymi kuleczkami. 
Jeśli nie masz w domu plasteliny, to ją pokoloruj!



Popraw kontury motylka i kwiatów, pokoloruj starannie rysunek!


