
Witam w kolejnym tygodniu pracy.

Zadania do realizacji: karta 51a i b- wiosenna łąka, karta 52- zwierzęta na łące, karta 53- co 
słychać na łące, karta 54- jak wygląda motyl, karta 55- Czy znasz te owady?, Karta 56- liczymy 
mlecze.

Przyjrzyjcie się z bliska owadom, które latają wokół nas na łące. Dowiecie się kto zbiera pyłek i 
zapyla kwiaty. Zapraszam do mikroświata bąków, biedronek, trzmieli, muszek oraz pszczółek! 

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

Zagadki:

Kiedy jest początek lata

z kwiatka na kwiatek lata

dzięki jej pracowitości

miodek na stołach gości.

Choć nie widzi wcale

radzi sobie doskonale

przed swym wrogiem w obawie 

ukrywa się pod kopcem w trawie

Skrzydła piękne ma we wzory

 na nich wszystkie są kolory

kiedy nastają dni gorące 

dzieci biegają za nim po łące

Ich kryjówką bywa kwiatek

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


ile kropek- tyle latek

ich skrzydełka są w kropeczki

to są właśnie........

"Krótkie, szczęśliwe życie motyla" - film edukacyjny.

https://www.youtube.com/watch?v=aI43H9jk1dE

Znajdź brakującą liczbę ( dodawanie i odejmowanie w zakresie 20)

https://pl.khanacademy.org/math/early-math/cc-early-math-add-sub-20/missing-number-
within-20/e/missing-number-within-20--add-and-subtract-?modal=1

Kwiatowe sudoku

https://czasdzieci.pl/pliki_dz/kolorowanki/dd_68_610.jpg

Tworzymy łąkę- praca plastyczna

Materiały: brystol, białe kartki, bibuła, dowolne materiały plastyczne (plastelina, kolorowy 
papier,kredki, flamastry itp.), materiały zawierające informacje o środowisku łąki.

Wykonanie: Jedną stronę kartki wyklej zieloną bibułą, oznaczającą trawę.�Druga strona kartki 
oznacza życie pod ziemią, dlatego pokoloruj ją na brązowo. Korzystając z dostępnych 
książek/tekstów/plansz/aplikacji wyszukaj 3 gatunki roślin rosnących na łące,  3 gatunki zwierząt 
żyjących na łące oraz 3 gatunki zwierząt żyjących pod ziemią. Miłej zabawy.

https://pl.khanacademy.org/math/early-math/cc-early-math-add-sub-20/missing-number-within-20/e/missing-number-within-20--add-and-subtract-?modal=1
https://pl.khanacademy.org/math/early-math/cc-early-math-add-sub-20/missing-number-within-20/e/missing-number-within-20--add-and-subtract-?modal=1
https://www.youtube.com/watch?v=aI43H9jk1dE
https://czasdzieci.pl/pliki_dz/kolorowanki/dd_68_610.jpg


Zajęcia rewalidacyjne 11-15.05.2020 

1. Poszukaj na obrazku przedmioty, które zaczynają się na głoskę G 

i pokoloruj je.  



2. Poszukaj na obrazku przedmioty,  które zaczynają się na głoskę K 

i pokoloruj je.  

 

Źródło: Zabawy słuchowe, A.Tońska-Mrowiec, I.Pojmaj, wyd.Harmonia  



SP 1 kl VIII a Zajęcia kreatywne muz.- ryt.-ruchowe /7/ 

 

W miesiącu maju ,gdy całe otoczenie robi się bajecznie kolorowe, 

proponuję piosenkę o bardzo krótkim tekście. Wymaga ona jednak 

zaangażowania ruchowego oraz rekwizytów. Możemy użyć do zabawy 

zwykłej apaszki, kawałka wstążki bądź nawet chusteczki higienicznej. Do 

ćwiczeń zapraszam również mamy. 

 

Piosenka : „Kolorowe wstążki” 

https://www.youtube.com/watch?v=eG5bDRNfraI 

Tekst: Kręcą , kręcą się wstążeczki kręcą dookoła 

           kręcą ,kręcą się wstążeczki jest bardzo wesoło. 

           Tu kółeczko , tam kółeczko , wstążki kręcą się w kółeczko. 

 

Po wesołym wysiłku możemy odpocząć oglądając film o łące z 

wiosennymi kwiatami rozpoznając ich nazwy kolory i nazwy 
https://www.youtube.com/watch?v=bgmm4e9ARw4. 

 

Możemy zbawić się w detektywów sprawdzając naszą wiosenną wiedzę 

tropiąc i odpowiadając na zagadki związane z tematem „Co nam daje 

łąka ? https://www.youtube.com/watch?v=LIsNWZUA8

https://www.youtube.com/watch?v=eG5bDRNfraI
https://www.youtube.com/watch?v=bgmm4e9ARw4


X4 



Temat: Szczera spowiedź spotkaniem z przebaczającym 

Jezusem 

Przy konfesjonale spotykamy się z Jezusem. Oczekujemy na to spotkanie  

w skupieniu, przypominamy sobie grzechy, wzbudzamy żal modlitwą.  

 

 

Praca domowa: Pokoloruj obrazek, pomódl się modlitwą „Akt żalu”. 

Ach, żałuję za me złości, 

Jedynie dla Twej miłości. 

Bądź miłościw mnie grzesznemu, 

Dla Ciebie odpuszczam bliźniemu! 



Temat: 100 – lecie urodzin Jana Pawła II 

18 maja 2020 roku będziemy obchodzić 100 rocznicę urodzin św. Jana Pawła II.  

Jan Paweł II był światłem dla świata. Był takim „miastem położonym na górze”, 

które każdy musiał zauważyć. Był solą dla tego świata – solą mądrości 

nieludzkiej, lecz Chrystusowej. Dlatego mamy prawo nazywać go wielkim. 

 

Praca domowa: pokoloruj obrazek. Zachęcam , aby obejrzeć program Ziarno  

o św. Janie  Pawle II i wysłuchać Hymnu dla św. JP2. Materiały znajdują się  

w zakładce „religia”. 

 





Wiosenne drzewo z rolki 
Całą rolkę nacinamy z jednej strony. Następnie wycinamy prostokąt z zielonej bibuły i wkładamy do rolki tak, by wystawał i tworzył 
konar. Teraz  tylko ozdabiamy nasze drzewo różnymi kolorami papieru (doklejamy do bibuły) i gotowe. 
 
Materiały: 

• rolka po papierze toaletowym 

• zielona bibuła 

• klej 

• nożyczki 

• kolorowe skrawki papieru 

 



Pokoloruj wiosenne drzewo kolorowymi farbami. 

 



 

 







https://www.youtube.com/watch?v=kfQMJIRe2Fk


