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Temat: Harmonia przyrody. 

 

Zad 1 „Co w trawie piszczy?” – słuchanie opowiadania.  

 

Proszę przeczytać dziecku opowiadanie, które znajduje się na stronie szkolnej pod dzisiejszą datą.  

Po wysłuchaniu opowiadania proszę porozmawiać z dzieckiem o zwierzętach, które Kajtek spotkał na 

łące i o zasadach postępowania wobec łąkowej przyrody np.: Szanujemy mieszkania zwierząt – nie 

niszczmy ich. Zwierzęta podziwiamy, oglądamy – nie łapiemy ich dla zabawy. Obserwujemy zwierzęta w 

ich naturalnym środowisku – nie zamykamy ich np. w słoikach.  

 

Zad. 2 „Spotkanie z pszczołą” – wykonanie ćwiczenia w karcie pracy.  

 

Proszę przeczytać dziecku podstawowe wiadomości o pszczołach i miodzie. 

Pszczoły zbieraczki latają w poszukiwaniu nektaru. Zbierają nektar z roślin miododajnych np. lipy, gryki, 

dziurawca, róży, rzepaku i zanoszą do ula. Tam pszczoły ulowe rozdzielają nektar do pojedynczych 

komórek plastra. Dojrzały miód jest zamykany w komórkach woskiem przez robotnice. Plastry z ula 

wybierają pszczelarze.  

Miody zawdzięczają swą nazwę roślinom, z których nektar został zebrany np. miód lipowy, gryczany, 

wielokwiatowy. Miód ma właściwości zdrowotne, zwiększa odporność na choroby, wzmacnia organizm 

przy dużym wysiłku fizycznym (dlatego stosują go alpiniści, sportowcy, płetwonurkowie), działa 

antybakteryjnie.  

 

Karty pracy 4, str. 21 

Ćwiczenie 1: Dziecko wykonuje polecenie do zadania. 

Ćwiczenie 2: Dziecko wykonuje polecenie do zadania. 

 

Zad. 3 „Dzieci i pszczoła” – zabawa ruchowa.  

Dziecko swobodnie biega po „łące”, podskakuje, zbiera kwiaty. Na hasło „pszczoła” chowa się w 

wyznaczonym miejscu (domku) – kuca i chowa nisko głowę. 

 

Zad. 4 „Zagadki z łąki” – rozwiązywanie zagadek słownych.  

Proszę przeczytać dziecku zagadki o zwierzętach żyjących na łące.  

 

Niepozorny, ale żwawy 

skacze sobie pośród trawy, 

na skrzypeczkach pięknie gra, 

bo się na muzyce zna. (KONIK POSPOLITY) 

 

Gdy w ogrodzie kopce wznosi, 

każdy chce, by się wynosił, 

gdy na łące je buduje, 

wtedy nikt się nie przejmuje. (KRET) 

 

Ciepłą wiosną całe noce 

w stawie kumka i rechoce –  

gdyby spać iść nie musiała, 

pewnie wciąż by rechotała. (ŻABA) 



 

W ulu budzi się o świcie 

i na pracy spędza życie, 

a gdy ktoś jej pracę przerwie, 

to żądełkiem ciach! oberwie. (PSZCZOŁA) 

 

Kiedy hałas go przegoni, 

kic! kic! się pod miedzą chroni, 

kiedy zaś ma brzuszek pusty, 

szuka w polu głów kapusty. (ZAJĄC) 

 

Na czerwonej sukieneczce 

ma kropeczkę przy kropeczce, 

w niebo wzleci, jeśli trzeba, 

i przyniesie kromkę chleba. (BIEDRONKA) 

 

Pośród kwiatów się uwija 

i słodziutki nektar spija. 

Gdy nad łąką lata latem, 

można go pomylić z kwiatem. (MOTYL) 

 

Kle! Kle! – już z początkiem wiosny 

klekot niesie się radosny. 

Każdy mówi: „Dobry znak”, 

tylko żabom to nie w smak. (BOCIAN) 

 

Zad. 5 „Czytamy” – odczytywanie wyrazów, zdań i tekstu.  

 

Karty pracy 4, str. 72 „Wanda, Wiktor i…” 

Dziecko może czytać sylabami (kolor czarny i zielony) lub literami. Po każdorazowym odczytaniu sylab 

lub liter dziecko powinno złożyć przeczytany wyraz. 


