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Karta pracy, cz. 4, s. 43. 

Odszukanie na obrazku ukrytych zwierząt. Nazywanie ich. 

Określanie, dlaczego trudno było je odszukać. Oglądanie zdjęć. 

Słuchanie nazw produktów z roślin zielnych. 

Ćwiczenia w liczeniu – utrwalanie poznanych zapisów 

cyfrowych liczb. 

Dla dziecka: kartoniki z liczbami, kartki, mazaki, klej. Dziecko 

losuje kartoniki z liczbami. Nakleja je na kartkach. Rysuje pod 

nimi tyle przedmiotów, ile wskazuje liczba. 

Rozmowa przed wycieczką Co nas czeka na łące? 

Zwrócenie uwagi, co można zobaczyć na łące. Dorosły pyta: 

• W jaki sposób można spędzać czas na łące? 

Zachęcanie do wnikliwej obserwacji napotkanych podczas 

wycieczki roślin i zwierząt. 

Wirtualna wycieczka na łąkę ze Skrzatem 

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

  

Jeśli będziecie mieli Państwo możliwość zabrania dziecka na 

wycieczkę na łąkę to gorąco polecam i zachęcam. Wówczas 

proponuję poszukać roślin i zwierząt, o których była mowa w 

wirtualnej wycieczce: 

• Opisać  ich rzeczywisty wygląd. 

• Obserwować zachowania owadów, słuchać wydawanych przez 

nie odgłosów. 

• Obserwować rośliny poruszane wiatrem, rozpoznawanie ich i 

nazywanie. 

• Oglądać wybrane rośliny lub zwierzęta przez lupę. 

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


• Zebrać znane rośliny w celu wykonania zielnika. 

• Robienie bukietów z kwiatów. 

  

Rozmowa z dzieckiem na temat wycieczki: 

 Co ci się najbardziej podobało? Co cię zainteresowało, 

zdziwiło? 

  Co najbardziej chciałbyś zapamiętać? O czym opowiedzieć? 

  Jakiego koloru było na łące najwięcej? Itp. 

Rozmowa z dzieckiem na temat wycieczki: 

 Co ci się najbardziej podobało? Co cię zainteresowało, 

zdziwiło? 

  Co najbardziej chciałbyś zapamiętać? O czym opowiedzieć? 

  Jakiego koloru było na łące najwięcej? Itp. 

   

• Tworzenie obrazków – w/g instrukcji zawartej w wirtualnej 

wycieczce.. 

Wypowiedzi dziecka na temat tego, co znalazło się na jego 

obrazku –podkreślanie indywidualności dziecka w doborze 

materiału-  dzielenie się swoimi spostrzeżeniami i wrażeniami. 

Jeśli uda się Państwu wybrać na taką wycieczkę, a dziecku zrobić 

pracę- to poprosimy o zdjęcie na naszą grupowa skrzynkę 

mailową  

Jeśli jednak nie uda się Państwu wybrać na łąkę, poproście swoje 

dziecko o wyrażenie swoich wrażeń i przeżyć z wirtualnej 

wycieczki, za pomocą ekspresji plastycznej – rysowanie łąki na 

zielonych kartkach pastelami a jeśli brak to zwykłymi kredkami. 

( można też zrobic zdjecie łąki )i wysłać do mnie. 

  



Pamięciowe opanowanie wiersza Bożeny Formy: " Wiosna". -

zachęcam do ćwiczenia pamięci: 

Powiał wiatr majowy, 

łąka zapachniała. 

Świeżą koniczyną 

pokryła się cała. 

 

Brzęczą głośno pszczoły, 

pracują wytrwale. 

Zapylają kwiaty, 

nie nudzą się wcale. 

 

Słońce mocno grzeje, 

świat do życia budzi. 

Dobry czas nastaje 

dla zwierząt i ludzi. 


