
 Drogie Myszki i Drodzy Rodzice ! 

To  już  kolejny  tydzień  naszych  zdalnych   zajęć,  dziękujemy   za
Wasze starania i wykonane przez Was prace. Dziękujemy za kontakt z
nami i  przesyłane zdjęcia.  Nie zniechęcajcie się,  trzymamy za Was
kciuki.  Zanim  przystąpicie  do  zajęć  zachęcamy  rodziców  do
obejrzenia filmiku

„Jak motywować dziecko do nauki?” https://www.youtube.com/watch?
v=DG0Yys5zky4

W  tym  tygodniu  dzieci  zapoznają  się  z  wiosenną  łąką  i  jej
mieszkańcami, zwróćcie dzieciom uwagę na to, że życie bez roślin i
zwierząt byłoby niemożliwe. 

Poniedziałek  18.05.20

1. Drodzy rodzice przeczytajcie dzieciom wiersz B. Formy 
,, Łąka” 
Zapytajcie dziecko: Jak wyglądała łąka? Co robiły pszczoły na 
łące? O czym marzyła osoba z wiersza? Co można robić na 
łące?

2. B. Formy ,, Łąka” 

Powiał letni wietrzyk, 

łąka zapachniała, 
świeżą koniczyną 
pokryła się cała. 
Brzęczą głośno pszczoły, 
pracują wytrwale. 
Zapylają kwiaty, 
nie nudzą się wcale. 
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Słońce ciepłe blaski 
na ziemię wysyła. 
Mienią się w nich skrzydła 

pięknego motyla.

3. Zabawa ruchowa – „Pszczoły”, jeśli macie chęć zamienić się w 
latające pszczoły  zapraszam. 
Wystarczy –pomachać rączkami, pobzyczeć „bzz, bzz” położyć 
na dywanie kolorową kartkę, która zamieni się w ul. 
Dobrej zabawy. 

4. Zapraszamy do wypełnienia kart pracy  cz. 5,  nr 28,29,30
5. Zadanie dodatkowe –obejrzyjcie bajkę edukacyjną o łące 

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

WTOREK – 19.05.20

1 . Praca plastyczna- ,,Majowa łąka” – narysujcie lub namalujcie tak 
jak umiecie majowa łąkę, spróbujcie namalować lub narysować jak 
najwięcej owadów, nie bójcie się próbować. Możecie łączyć techniki, 
wydzierać kawałki papierów, wyklejać bibułą, poddajcie się własnej 
kreatywności. (w narysowaniu biedronki pomoże Wam filmik 
https://www.youtube.com/watch?v=hqlS7YRCATU)

2. Wypełnijcie karty pracy – k.p. 30, 31,32.

3. Zadanie dodatkowe: Zagadki dla dzieci o kwiatach , spróbujcie 
rozwiązać zagadki https://miastodzieci.pl/zagadki/zagadki-dla-
dzieci-o-kwiatach/

ŚRODA – 20.05.20

1.”Mieszkańcy łąki”  –  obejrzyjcie ciekawy film edukacyjny o życiu 
owadów https://www.youtube.com/watch?v=8krnRKa9jWI

2. Podzielcie na sylaby i przegłoskujcie słowa: owad, mak, rumianek, 
motyl.
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2. Wykonajcie karty pracy – 33,34,35

3. Zadanie dodatkowe – zróbcie rodzinę ślimaków z plasteliny, 
zróbcie im trawkę np. papierowym talerzyku, czekamy na zdjęcia. 

CZWARTEK – 21.05.20.

1. Zabawa  matematyczna  :  narysuj  na  kartce  trzy  koła  od
największego do najmniejszego, podziel je na pół, postaraj się
dorysować łapki i buźkę tak aby przypominały biedronkę.

Ponumeruj biedronki1.-duża, 2-średnia, 3 –najmniejsza.

Narysuj  biedronkom  następującą  liczbę  kropek  zgodnie  z
instrukcją.

- 1 biedronka ma 8 kropek, 

- 2 biedronka  o 4 kropki  mniej od 1,

- 3 biedronka o 2 kropki więcej od 2. 

Powodzenia

2. Zabawa ruchowa z elementem czworakowania ,,Żuczki” - 
pobaw się z rodzicami i rodzeństwem, kto pierwszy dojdzie do 
mety na czworakach, metą może być ręcznik, poduszka itp.

3. Wykonajcie karty pracy -37,38,39.
4. Zadanie dodatkowe – poproście rodziców o włączenie utworu E.

Griega „Poranek” – malujcie do utworu to na co macie chęć, „co
wam w duszy gra” 

https://www.youtube.com/watch?v=bgmm4e9ARw4  - Łąka , 
rośliny i zwierzęta –  Edward Grieg
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PIĄTEK – 22.05.20

1.Wysłuchajcie piosenki  „Majowa łąka”, poruszajcie się do niej 
swobodnie, https://www.youtube.com/watch?v=cb0dNXPEYoc - link 
do strony

2. Wykonajcie kart pracy 5 str 40, 41

2.Zadanie dodatkowe – wykonajcie bociana z płatków 
kosmetycznych https://www.youtube.com/watch?v=aEuv2CgQvPI

Pozdrawiamy i życzymy miłej zabawy pani Hania i pani Wiola 
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