
Wtorek,19.05.2020r. 

Witajcie Krasnoludki ! Dzisiaj wtorek i znów się spotykamy.  

 Wprawdzie spotykamy się przy ekranach komputerów, ale 

mam nadzieję, że niedługo zobaczę się z Wami                      

w przedszkolu. A na razie podziwiamy piękno przyrody za 

oknem lub we własnym ogródku. Tęsknimy za wiosenną łąką 

pełną soczystej, zielonej trawy. A także za kwiatami              

i owadami. Czy chcielibyście pobiegać po takiej trawie?         

Z pewnością tak. Ja  też za tym tęsknię ☺ a na razie możemy 

potańczyć przy piosence o łące. Kliknijcie link poniżej             

i bawcie się razem z rodzeństwem lub Rodzicami. 

https://www.youtube.com/watch?v=A3JEJqsP5P4   

Prawda, że piękna była ta łąka z piosenki? Ale żeby tak 

pięknie wszystko kwitło to potrzeba dużo słońca 

 i deszczu. Poproście Rodziców o wydrukowanie karty pracy 

poniżej i pokolorujcie ją według instrukcji 

https://www.youtube.com/watch?v=A3JEJqsP5P4


Brawo!!! 



Usiądźcie teraz wygodnie i posłuchajcie opowiadania           

A. Sójki  pt. ,,Niespodzianka biedronki” 

 

 

 



Podobało Wam się opowiadanie? To spróbujcie odpowiedzieć 

na parę pytań: 

Jakie zwierzęta mieszkały na łące? 

 Co robiły pszczoły i mrówki? 

 O co poprosiły biedronkę pszczoły i mrówki? 

 Na jaki pomysł wpadła biedronka? 

 Kogo poprosiła o pomoc? 

 Co odbyło się na łące? 

Kto był na balu? 

 Jeżeli uważnie słuchaliście opowiadania to na pewno 

potrafiliście odpowiedzieć na wszystkie pytania. 

 Mam nadzieję, że pamiętaliście, aby udzielać odpowiedzi na 

pytania pełnymi zdaniami. 

Poruszajmy się teraz przy muzyce. Kliknijcie na link poniżej, 

bawcie się i śpiewajcie  razem z Pszczółką Mają.  

 

 https://www.youtube.com/watch?v=UG-WU0ZbgK8 

 

Na zakończenie dzisiejszych zajęć mam dla Was dwie 

propozycje zajęć plastycznych (możecie jeśli będziecie mieć 

ochotę wykonać obydwie lub jedną do wyboru. 

https://www.youtube.com/watch?v=UG-WU0ZbgK8


Pierwsza to pszczółka. Będzie potrzebny: kolorowy papier 

(żółty, biały i czarny) oraz kredki, nożyczki i klej. Wytnijcie 

6 kółek jednakowego rozmiaru (3żółte, 2 czarne i 1 białe, 

które przetnijcie na pół) następnie przyklejcie je na kartce   

i dorysujcie oczka, buzie i czułki - według obrazka poniżej 

 

Drugą pracą jest gąsieniczka, będzie potrzebny kolorowy 

papier (mogą być różne kolory), nożyczki, klej i kredki. 

Wytnijcie siedem jednakowych paseczków i każdy sklejcie 

osobno, tworząc małe kółeczka, dorysujcie oczka, a czułki 

możecie zrobić z plasteliny lub 

bibuły, według obrazka obok, 



 Pamiętajcie o zasadach bezpieczeństwa w trakcie 

posługiwania się nożyczkami! Bądźcie grzeczni i zdrowi ☺ 

Pozdrawiam Was serdecznie pani Iwona ☺  

  

 


