
8.06.2020r 

Funkcjonowanie 

Wykonaj dwie kolejne karty proacy według własnych możliwości. 

Przygotuj kartkę z bloku rysunkowego i nożyczki. Potnij kartkę na 6 pasków. 

Odłóż z nich 4, a pozostałe 2 paski zegnij na pół i przetnij. Policz ile masz 

pasków długich , a ile krótkich.  

Z długich pasków ułóz kwadrat. Z krótkich pasków ułóż drugi kwadrat. Co 

możesz powiedziec o tych kwadratach? Czym się różnią? 

Oczywiście wielkością. Wskaż kwadrat duży, a następnie wskaż kwadrat mały. 

Przyklej kwadraty na kartkę i pokoloruj: duży na czerwono, a mały na 

niebiesko. 

Jeśli chcesz, możesz też ułożyć kwadrat z zapałek.  

 

 

Kwadraty były małe i duże i wsztstkie przedmioty mogą być małe lub duże, a 

ludzie? W tym przypadku mówimy, że ktoś jest niski lub wysoki. Popatrz na 

obrazek. Powiedz jaki jest człowiek oznaczony „x”, a jaki człowiek oznaczone 

”y”? 

 

Zapamiętaj!  

Przedmiot określamy jako mały lub duży, a człowieka- wysoki lub niski. 

Zajęcia rozwijające komunikację 

Przypomnij sobie co to jest czasownik. 



 

 

Obejrzyj film. 

https://www.youtube.com/watch?v=Q48J9Zmz6-k 

Przeczytaj samodzielnie poniższy tekst lub poproś o to rodzica 

Maciek biegnie na łąkę. Tam rosną piękne kwiaty  

i śpiewają ptaki. Chłopiec zrywa kolorowe kwiaty  

dla mamy. 

Powiedz( lub podkreśl czerwoną kredką) jakie czasowniki występują w tym 

tekście. 

 

9.06.2020r 

Funkcjonowanie 

Wykonaj dwie kolejne karty pracy według własnych możliwości 

Posłuchaj odgłosów łąki klikając poniższy link. 

https://www.youtube.com/watch?v=Q48J9Zmz6-k


 

https://www.youtube.com/watch?v=IoC7WCfx6Z0 

 

Przeczytaj samodzielni wiersz I. Salach pt:” Łąka” lub poproś o to rodzica. 

"Łąka tylu ma mieszkańców 

zwierząt, roślin kolorowych. 

Tu motylek, a tam pszczółka 

tutaj kwiatek – o różowy 

Z kopca wyszedł krecik mały 

obok niego idzie mrówka. 

Na rumianku w krasnej sukni  

przycupnęła boża krówka 

Nad tą łąką kolorową 

bal wydały dziś motyle. 

Zapraszają wszystkie dzieci  

więc zatańczmy z nimi chwilę." 

 

Odpowiedz na pytania, możesz też zapisać odpowiedzi. 

 

- O czym był wiersz? 

- Jakiego koloru była łąka? 

- Jakie zwierzęta wystąpiły w wierszu? 

- O jakich roślinach jest mowa w wierszu? 

- Co wydały motyle nad łąką? 

- Kogo zaprosiły motyle na bal? 

 

Plastyka 

Kliknij w poniższy link i obejrzyj biedronkę, którą dziś wykonamy. 

https://sites.google.com/site/czerwonabiedroneczkanalisciu/home/jak-zrobic-

biedronke-z-papieru 

https://www.youtube.com/watch?v=IoC7WCfx6Z0
https://sites.google.com/site/czerwonabiedroneczkanalisciu/home/jak-zrobic-biedronke-z-papieru
https://sites.google.com/site/czerwonabiedroneczkanalisciu/home/jak-zrobic-biedronke-z-papieru


 

 

Kartkę składamy na pół i po skosach (1)Następnie składamy znów na pół(2), a 

boki wkładamy do środka(3). Znów składamy na pół, by powstał trójkąt jak na 

zdjęciu (4). 

Ołówkiem rysujemy półkole. Duży łuk musi być, by biedronka miała prawie 

okrągły kształt. Odcinamy. Rozkładamy do pozycji wyjściowej (3).  

Czas ozdobić biedronkę. Przez środek rysujemy linię, następnie kropki i głowę. 

Nożyczkami przecinamy narysowaną linię. A głowę kolorujemy. Z białego 

papieru wycinamy oczka lub możemy przykleić takie ruszające. Z czarnego paska 

robimy czułka i przyklejamy je na głowę biedronki. 

 



 

 

10.06.2020r 

Funkcjonowanie 

Wykonaj dwie kolejne karty pracy według własnych możliwości 

Popatrz na obrazek. Nazwij owady, która znasz, a o resztę zapytaj Rodzica. 

Wybierz jednego owada i opisz jego wygląd. Używaj całych zdań. 

 



Rozwiąż zagadki: 

Ma żółte i czarne paski, lata nad łąką i głośno bzyczy kiedy grzeje słonko...  

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

Ma dwie nóżki, choć nie bodzie, mieszka w trawie albo w wodzie. 

Domek swój jak, sami wiecie, nosi zawsze na swym grzbiecie....... 

Tu cytrynek, tam paź królowej, wszędzie piękne, kolorowe, lekko unoszą się 

nad łąką, gdy tylko zaświeci słonko (motyl) 

Lata nad łąką w czerwonej kapotce, a na tej kapotce jest kropka przy kropce... 

 

Plastyka 

Przygotuj: 

 rolka po papierze toaletowym 

 żółty papier 

 czarny papier 

 zielony papier 

 błękitny papier lub przezroczysta kalka 

 przyklejane oczy 

 nożyczki 

 klej 

 czarny flamaster 



 

Oklej rolkę żółtym papierem, Przytnij trzy paski czarnego papieru -przyklejamy 

je jako paski pszczółki. Z błękitnego papieru lub kalki technicznej wytnij 

skrzydła, a z czarnego czółki. Przyklej do rolki. Narysuj oczy i buzię-uśmiech. 

Na koniec przyklejamy naszą pszczółkę na łączce czyli zielonym kawałku 

papieru. Możesz łąkę ozdobić kwiatami. 



 

 


