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NA ŁĄCE
1. Wysłuchaj i spróbuj zaśpiewać piosenkę pt. ”BAL NA ŁĄCE” 

https://www.youtube.com/watch?v=EM-Gk01VRaI

Kiedy świeci słoneczko
to na łące nad rzeczką
świerszcze stroją skrzypeczki
do wiosennej poleczki.

Dylu,dylu już grają
grube bąki śpiewają,
myszki tańczą poleczkę
sapią przy tym troszeczkę.

A trzy małe biedronki
nie chcą tańczyć tej polki
i czekają na walca,
aby tańczyć na palcach.

2. Wysłuchaj wiersza Magdaleny Wójcik pt. „Wyprawa pewnej biedronki”.

W ciepły, długi dzień majowy,
Gdy nad łąką słońce grzało,
Pewna śliczna  biedroneczka 
wyruszyła  w podróż małą. 
      Nic nikomu nie mówiła,
      Tylko plecak wzięła spory
      I do pszczoły się udała, 
      Chciała różne znać kolory.
Pszczółka słońce pokazała,
Paski żółte swe na grzbiecie…
„Nie ma żadnych wątpliwości,
Wszystko żółte jest na świecie”.
     Biedroneczka się zdziwiła:
     Czy ta pszczoła rację miała?
     Mój kubraczek jest czerwony.

https://www.youtube.com/watch?v=EM-Gk01VRaI


     Prawdę znać bym wreszcie chciała”.
Poszła dalej, myśląc sobie,
Co jej powie pasikonik.
To artysta, wszędzie bywa.
On powoli zdjął melonik.
      Spojrzał w lewo, spojrzał w prawo, 
      W lustrze się dokładnie przejrzał.
     „Moja droga, wszędzie zieleń!”.
      Dla pewności liść obejrzał.
Wtem spotkała czarną mrówkę,
W pracy dziś od rana była.
„Kolor?” Czarny oczywiście!”.
I się wcale z tym nie kryła.
      „Każdy mówi co innego”.
     Biedroneczka posmutniała,
     Przystanęła pod listeczkiem,
     Sił już dalej iść nie miała.
Gdy zawrócić właśnie chciała,
Mucha nagle się zjawiła.
Okulary wielkie zdjęła, 
Jasno sprawę postawiła.
     „W kółko latam po tej łące,
     Więc posłuchaj mnie biedronko.
     Świat jest przecież kolorowy,
     Trzeba widzieć trawę, słonko…
Fiołki, chabry, kopiec kreta,
Polne maki, błękit nieba.
Zapamiętaj przyjaciółko,
Wszystko to dostrzegać trzeba.

3. Odpowiedz na pytania:  
-Gdzie wyruszyła biedronka i w jakim celu?
-Kogo odwiedziła na początku podróży i czego się dowiedziała?
-Co powiedziały jej kolejne napotkane zwierzęta?
-Jakiego koloru jest świat?



4. Kogo spotkała biedronka?- wskaż palcem na monitorze  ilustracje w kolejności w 
jakiej biedronka spotkała zwierzęta w wierszu.  Podziel nazwy zwierząt na sylaby. Spróbuj 
wyróżnić pierwszą głoskę w nazwie każdego zwierzęcia. 





5. Wykonaj zadanie z naklejkami w książce „Nowa Trampolina cz. 4” s. 48 i 49.
6. Karta pracy „Biedronki”. Policz ile kropek jest na każdej biedronce. Połącz biedronkę z cyfrą 

pasującą do liczby kropek.


