
 

Witajcie Starszaki! 

Jest nam ogromnie miło, że na bieżąco możemy podziwiać efekty Waszej pracy - 

dziękujemy za przesyłane zdjęcia, które są dowodem na to, że systematycznie i wytrwale 

wykonujecie przygotowane przez nas zadania. Mamy nadzieję, że czerpiecie z tego radość i 

dobrze się bawicie jednocześnie poszerzając swoją wiedzę i umiejętności      . 

Tematem tego tygodnia jest: 

 „MAJOWA ŁĄKA” 

 

 

Przesyłamy Wam gorące uściski       

Pani Kasia i Luiza 

Czy wiesz, że… 

 
Łąki występują na terenie niemal całej Polski. Są regularnie koszone na siano, albo wypasa 

się na nich zwierzęta hodowlane, np. krowy. Na łąkach rośnie wielu gatunków traw i kwiatów, 

np. 

Maki           

Chabry       

Rumianki    

 Jaskry           

 Koniczyna    

 Mniszek         

 

Na łąkach spotyka się także liczne gatunki zwierząt, a wśród nich przede wszystkim owady, 

np.  

Konik polny  

Motyl       

Mrówka    

Trzmiel     

Pszczoła    

Osa              

Pająk  

Biedronka  

 

https://epodreczniki.pl/a/na-lace-i-na-polu/Dlx58qi3w#Dlx58qi3w_pl_main_concept_2


Na łące żyją także płazy np. 

Żaba         Ropucha        

 oraz gady, np.  

Węże         Jaszczurki      

 Na łąkach gnieżdżą się także ptaki, np. 

Kuropatwa  Przepiórka  

Na łąkach można też spotkać niewielkie ssaki, np. 

 

Mysz   

 

 

Kret  Zając  

Opracowanie: Luiza Lutkowska 

ZADANIE 1 

Poproś rodzica lub starsze rodzeństwo o przeczytanie wiersza. Podczas słuchania postaraj się zapamiętać jak 

najwięcej informacji i odpowiedz na pytania umieszczone pod wierszem – udzielaj odpowiedzi budując 

zdania. 

„Łąka” - I. Salach 

  

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. 
 

• Jakie zwierzęta pojawiły się w wierszu o łące? 

• Jak myślisz? Jakiego różowego kwiatka autorka mogła mieć na myśli? 

• Czy wiesz jakie zwierzę nazywamy bożą krówką? (biedronka) 

 



 

ZADANIE 2 

Opowiedz o obrazku używając zdań złożonych. Przeczytaj napisy. Wskaż na obrazku wymienione  

rośliny i zwierzęta. 

 

Motyle, maki, biedronki, osy, stokrotki, bocian, jaskry, 

trawa, pszczoła, żaba, mniszki, rumianki, chabry. 
 

 

ZADANIE 3 

Poćwicz czytanie: 

 

 

 

 

 

Źródło: pakiet edukacyjny MAC edukacja 
„Kolorowy start z plusem” 

 

Źródło: pakiet edukacyjny MAC edukacja 
„Kolorowy start z plusem” 

 



ZADANIE 4 

Nazwij zwierzęta przedstawione poniżej. Otocz zieloną pętlą wszystkie owady, niebieską ptaki, czerwoną 

ssaki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Opracowanie: Luiza Lutkowska 

ZADANIE 5 

 

Zamaluj okienka z literami tworzącymi podpisy poszczególnych obrazków. 

 

    

   

 

 



ZADANIE 6 

 

Obejrzyj obrazki. Zaznacz na dolnym obrazku 9 różnic między nimi. 

 

 

 

ZADANIE 7 

Posłuchaj piosenki dostępnej pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=MmXomhgRTQ8 . 

Przyjrzyj się uważnie zabawie paluszkowej przedstawionej w filmie –spróbuj podobnie zilustrować słowa 

piosenki. Zaśpiewaj wesołą piosenkę „Bzycząca zabawa”. 

 

Na zielonej łące 

zabawa niebywała.  
Stonoga aż wypieków 

na buzi dostała. 
Z chrabąszczem na trawie 
wywija piruety. 
Biedronka nie chce z żukiem 
Zatańczyć niestety. 
 

Bzyk, bzyk, bzyk 2x 

Biedronko moja miła 
Bzyk, bzyk, bzyk  
 Z kim byś zatańczyła 
 

Na zielonej łące 

zabawa doskonała. 
Biedronka wnet do tańca 

pająka wybrała. 
Lecz biedak się speszył 
splątały mu się nóżki. 
Przykleił się do sieci 
i uwolnił muszki. 
 

Cyk, cyk, cyk 2x 

Biedronko moja miła 
Cyk, cyk, cyk 2x 
Z kim będziesz tańczyła? 

 

Na zielonej łące 

zabawa wyśmienita. 
Motylek z żukiem tańczy  

tango choć już świta. 
Tańczą osy, bąki 
mróweczek nikt nie zliczy. 
Biedronka sama w kącie  
swoje kropki liczy. 
 

Psyt, psyt, psyt x2 

Biedronko moja miła 
Psyt, psyt, psyt x2 
Zabawa się skończyła. 

 

Źródło: pakiet edukacyjny MAC edukacja 
„Olek i Ada B+” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MmXomhgRTQ8


 

 

ZADANIE 8 

Połącz  sylaby  znajdujące  się  na  rysunku  drogi  biegnącej  od  każdego  dziecka.  Przy pierwszej 

dziewczynce – co drugą sylabę, przy pozostałych dzieciach – kolejne sylaby. Przeczytaj wyrazy. W ramkach 

narysuj zwierzęta – mieszkańców łąki, których nazwy przeczytałeś.  

 

ZADANIE 9 

Dorysuj brakujące części mniszka lekarskiego według wzoru. Pokoloruj wybrany rysunek.

 
Źródło: pakiet edukacyjny MAC edukacja 

„Kolorowy start z plusem” 

 



ZADANIE 10 
Posłuchaj tekstu. Rysuj ołówkiem po śladach rysunków – staraj się nie odrywać ręki od kartki. 

W ciepły, majowy dzień poszliśmy na łąkę. 

 

Oglądaliśmy fruwające motyle. 

 

Obserwowaliśmy kopiec kreta. 

 

Przyglądaliśmy się bocianowi i ukrytym żabom. 

 

 

 

 

 

Źródło: pakiet edukacyjny MAC edukacja 
„Kolorowy start z plusem” 

 



ZADANIE 11 

Policz ile jest zwierzątek i zapisz cyfrę w odpowiedniej kratce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

   

 

ZADANIE 12 

Policz ile biedronka ma kropek, wykonaj dodawanie.  

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 + 1 =  3 + 2 =  1 + 3 =  



 

ZADANIE 13 

 

Połącz  pętle  z  obrazkami  z  właściwymi  zapisami  działań  matematycznych.  Wpisz odpowiednie liczby 

– wyniki dodawania. 

 

 

 

 

 

ZADANIE 14 

 

A teraz zapraszamy do udziału w zabawach rytmicznych przy pianinie dostępnych pod linkiem: 

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo 

 

Źródło: pakiet edukacyjny MAC edukacja 
„Kolorowy start” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo


 

ZADANIE 15 

Przygotuj puzzle – wytnij obrazek i porozcinaj go po wyznaczonych liniach.  

Następnie ułóż puzzle i przyklej je na kartce tak, aby otrzymać obrazek wyjściowy. 

  

ZADANIE 16 

Wytnij obrazki ślimaków z dołu strony i przyklej je od najmniejszego do największego.  

     

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 



ZADANIE 17 

Rozwiąż krzyżówkę. Nazwij obrazki. Wpisz w okienka litery tworzące te nazwy.  

Odczytaj hasło. Narysuj rozwiązanie krzyżówki w ramce poniżej. 

 

 

 

 

Źródło: pakiet edukacyjny MAC edukacja 
„Kolorowy start z plusem” 

 



ZADANIE 18 
 

Wytnij elementy znajdujące się poniżej – lub przygotuj własne. Zegnij czerwone koła na połowę – to będą 

skrzydełka. Przyklej skrzydełka na tułowiu. Na skrzydełkach naklej kropki. 
 

 

 

 

 

Źródło: pakiet edukacyjny  

MAC edukacja „Wyprawka plastyczna - Kolorowy start z plusem” 

 


