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1. Kończenie rymowanek o łące 

Trawa, kwiaty, biedronka – to na pewno... (łąka)  

Czerwone jak gotowane raki – to... (maki)  

Ma żółty środek, białe płatki,  

łodyga u niej wiotka. 

Ten łąkowy kwiat to... (stokrotka)  

Lata, lata koło nosa. Uwaga! To groźna... (osa) 

Lata, lata obok czoła. To miodna... (pszczoła)  

2. Zapraszamy Was do obejrzenia filmu „Rośliny zielne prosto z łąki” 

https://www.youtube.com/watch?v=SXrgoD1GJDI 

Spróbujcie opowiedzieć na podstawie obejrzanego filmu, jakie zastosowanie                

w życiu codziennym mają rośliny zielne. 

 

3. Słuchanie wiersza Anny Onichimowskiej „Zielnik” 

Biały rumianek. 

Na drugiej – 

mały bukiet sasanek. 

Na trzeciej – 

liście dębu i babki. 

Na czwartej – 

fiołki, konwalie, bratki.  

4. Założenie pierwszej karty zielnika 

Do wykonania pierwszej strony własnego zielnika potrzebne Wam będą: rośliny 

(np. koniczyna, mniszek pospolity, rumianek…), kawałki taśmy klejącej, kartka z 

bloku technicznego (kolorowa). 

Wykonujecie następujące czynności: 

- Układacie roślinę na kartce. 

- Przyklejacie ją do kartki za pomocą taśmy klejącej. 

Zachęcamy Was do wykonywania dalszych stron zielnika. Powodzenia 

 

5. Zabawa relaksacyjna „Złota żaba” 

Zapraszamy Was do zabawy, w czasie której musicie siedzieć bardzo cicho – 

inaczej nie będziecie mogli złapać tego, co może uda nam się złapać później. 

Usiądźcie na podłodze i skrzyżujcie nogi. Możecie jedną stopę położyć na udzie, 

jeśli macie na to ochotę (pół pozycji lotosu). Utrzymujecie plecy w wyprostowanej 

pozycji, a potem lekko opuśćcie barki. Zamknijcie oczy. 

https://www.youtube.com/watch?v=SXrgoD1GJDI


Czy widzieliście kiedykolwiek małą, złotą żabkę, która siedzi na dużym, zielonym 

liściu lilii wodnej cicho, cichutko... tak cicho, że nic się nie porusza, a żabka 

wygląda, jakby spała? Dzisiaj wszyscy będziemy takimi żabkami. Wyobraźcie 

sobie, że siedzicie na liściu lilii wodnej pośrodku stawu... Siedzicie tam, jak ta 

żabka, bardzo cicho, i oddychacie powoli. Nabieracie głęboko powietrza do płuc       

i wypuszczacie je do końca. W ten sposób żaby łapią muchy na kolację – siedzą 

tak cicho, że muchy ich po prostu nie widzą. Nagle wyciągają swój długi język          

i łapią muchę. Czy potraficie tak szybko wystawić język? A teraz siedzicie 

spokojnie, (Rodzic - udaje bzyczącą muchę). Za każdym razem, kiedy wydaje          

z siebie taki dźwięk (demonstruje ten dźwięk), możecie wystawić język i złapać 

muchę. Na zakończenie będziecie mogli szepnąć Rodzicowi na ucho, ile much 

złapaliście. Miłej zabawy! 

6. Wykonajcie karty pracy 

5 – latki „Przygotowanie do czytania, pisania, liczenia” (strona 73) 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/przygotowanie-czytania-

pisania/mobile/index.html#p=74 

 

6 – latki „Litery i liczby” (strona 76) 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-litery-liczby-cz-

2/mobile/index.html#p=78 
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