
ZADANIA KL. 1A , 1B , 1D                                                                                      04.05.2020

Temat: Mieszkańcy łąki.

Witam Was!

          

 



   Łąka to bardzo interesujące środowisko przyrodnicze. Skrywa w sobie wiele tajemnic, 
niespodzianek, ciekawostek, które właśnie teraz będziesz poznawać.  Łąka jest gęsto pokryta 
roślinami zielonymi; jej mieszkańcami są liczne zwierzęta i rośliny. Zapraszam do bliższego 
zapoznania z tym pięknym i fascynującym środowiskiem przyrodniczym.

Posłuchaj przez chwilę jakie odgłosy słychać na łące:

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

Wiersz I. Salach

 „Łąka”

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.

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


Kolorowe pachnące, na łące, chętnie je zbieramy na bukiet dla mamy. 

( kwiaty)

         

   Mlecze                                                                                            Stokrotki



          

      Maki i chabry                                                                      Koniczyna

 Na łące spotkamy również ptaki.

    

Skowronek                                                                            Bocian



Na łące słychać wielki szum, to taka łąkowa muzyka.

       

Trzmiel                                                                                   Pszczoła 

  

Znacie takiego konika który zawsze w trawie         Biedronka

cyka?(konik polny)                                                   



Nad łąkowymi trawami spotkamy barwne motyle.

    

Tu cytrynek, tam paź królowej, wszędzie piękne, kolorowe, lekko unoszą się nad łąką, gdy tylko 

zaświeci słonko (motyl)

Głęboko, w trawie, gdzie jest wilgotno mają swój dom  kolejne zwierzęta.

     

Kopie w ziemi korytarze, sypie kopce z piasku.          Jestem mała żabka chcę bawić się z wami 

 (kret)                                                                                 Lecz powiedzcie mi dzieci czy w pobliżu nie ma      

                                                                                            jegomości co chodzi w czerwonych kaloszach.

                                                                                             (bocian)

                                                                                                                              Opracowała Marzena Marcjasz



Połącz liniami  motylka z jego cieniem.



Na łące mieszka bardzo dużo różnych owadów. Najsympatyczniejsze są jednak biedronki. Z 

czerwonymi skrzydełkami w czarne kropki wyglądają naprawdę pięknie na tle kwiatów i zielonych 

listków. Pokoloruj obrazek jak najpiękniej potrafisz. Miłej zabawy!



Policz i zaznacz odpowiednią cyferkę

                                                                                                                             Opracowała Halina Węgrowska



1.Jednym z wielu mieszkańców naszej łąki jest pszczoła.

Wraz z rodzicami spróbujcie ją zrobić. Do tego będą potrzebne:

- biała , żółta i czarna kartka(jeżeli nie masz takich, pomaluj białe kartki na żółto i czarno),

- klej lub taśma klejąca,



- nożyczki,

- czarny i czerwony pisak.

Wytnijcie :  3 żółte kółka , 2 czarne i jedno większe białe. Spróbujcie zrobić taką pszczółkę. 
Czułka możecie zrobić dowolnym sposobem.

       

        



 Życzę Wam miłej zabawy.

                                                                                Opracowała: Anna Ausztol 

  Witam Was! 

    Na dzisiejszych zajęciach ruchowych będziemy wykonywać rzuty do celu. Te ćwiczenia
możecie wykonywać w formie rywalizacji, konkursu z bratem, siostrą, rodzicami, kto trafi do
wyznaczonego celu. 



Co będzie nam potrzebne? 

-przygotujcie ręcznik, 

-dwa kosze na śmieci (może być kosz na pranie, plastikowe wiaderko, miska),  

-kilka piłeczek (duża piłka, piłeczki do tenisa, mniejsze piłeczki). 

Kosze ustawiamy w różnych odległościach. Zobaczcie nagranie i spróbujcie! Miłej zabawy!

 

https://www.youtube.com/watch?v=hbakf4nZf-k

                                                                        Opracowała: Agnieszka Kowalczyk

https://www.youtube.com/watch?v=hbakf4nZf-k

