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Zadania na piątek  

Witajcie Misie ! 

 

1. Dokończ  rymowanki   

Trawa, kwiaty, biedronka – to na pewno… (łąka) 

Czerwone jak gotowane raki – to… (maki) 

Ma żółty środek, białe płatki, 

łodyga u niej wiotka. 

Ten łąkowy kwiat to… (stokrotka) 

Piegowata dama. Po łące chodzi od rana. 

Wygrzewa się w promykach słonka. 

To maleńka… (biedronka) 

Czy to fruwające kwiaty? Jest ich tyle! Nie, to… (motyle) 

Lata, lata koło nosa. Uwaga! To groźna… (osa) 

Lata, lata obok czoła. To miodna… (pszczoła) 

 

2.Wykonaj pierwszą stronę własnego zielnika. 

 Zbierz rośliny : koniczynę, mniszek pospolity, szczaw i inne . Naklej je taśmą klejącą na 

kolorowy karton . Z pomocą rodzica podpisz rośliny. Zdjęcie pracy prześlij do mnie. 

 

3.Ćwiczenia oddechowe pt.” Dmuchamy na dmuchawiec” zwany mniszek pospolity 

 Naśladuj dmuchanie na trzymaną w ręce roślinę. Dmuchaj tak  mocno, aż do braku 

powietrza. 

4.Posłuchaj  wiersza Anny Onichimowskiej  pt.” Zielnik” 

 

Biały rumianek. 

Na drugiej – 

mały bukiet sasanek. 

Na trzeciej – 

liście dębu i babki. 

Na czwartej – 

fiołki, konwalie, bratki. 

 



5. Odpowiedz na pytania : 

-  Jakie rośliny znajdowały się na kartkach? 

- Dlaczego był tam rysunek sasanek? 

- Dlaczego zakładamy zielnik? 

  

6.Zabawa relaksacyjna pt.” Złota żaba.”Rodzic bardzo cicho czyta tekst .  

W czasie zabawy musisz siedzieć bardzo cicho . 

Siadaj na podłodze i krzyżuj nogi. 

Możesz jedną stopę położyć na udzie, jeśli masz na to ochotę . 

Utrzymuj  plecy w wyprostowanej pozycji, a potem lekko opuść  barki. 

Zamknij   oczy. 

 

Czy widziałeś kiedykolwiek małą, złotą żabkę, która siedzi na dużym, zielonym liściu lilii 

wodnej cicho, cichutko… tak cicho, że nic się nie porusza, a żabka wygląda, jakby spała? 

Dzisiaj  będziemy takimi żabkami. Wyobraź sobie, że siedzimy na liściu lilii wodnej pośrodku 

stawu… 

Siedzimy tam, jak ta żabka, bardzo cicho, i oddychamy powoli. Nabieramy głęboko powietrza 

do płuc i wypuszczamy je do końca. W ten sposób żaby łapią muchy na kolację – siedzą tak 

cicho, że muchy ich po prostu nie widzą. Nagle wyciągają swój długi język i łapią muchę. Czy 

potrafisz tak szybko wystawić język? A teraz siedzimy spokojnie, a ja będę udawać bzyczącą 

muchę. Za każdym razem, kiedy wydam z siebie taki dźwięk (rodzic demonstruje ten dźwięk), 

możesz wystawić język i złapać muchę. Na zakończenie będziesz mógł szepnąć mi na ucho, 

ile much złapałeś. 

  

7.Wykonaj  kartę pracy „ Litery i liczby” s. 76. 

Spróbuj przeczytać zdania i napisz X pod wyrazem tak ,jeżeli zadanie jest prawdziwe, lub pod 

wyrazem nie , jeśli zdanie jest fałszywe . 

    

8. Wytnij z kartonu  figury geometryczne (4 kwadraty , 4 koła , 4 trójkąty , 4 prostokąty )  i 

ułóż z nich sylwety owadów .  Życzę dobrej zabawy ! 

  

  

  

                                                                                   
 



 


