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1.O czym dziś będziemy rozmawiać? – dowiecie się odgadując zagadkę 

 

„Zielony dywan, a na nim kwiatów tyle. 

Piją z nich nektar pszczoły, osy i motyle   (łąka) 

 

2. Posłuchajcie wiersza: 

 

„Łąka tylu ma mieszkańców, 

zwierząt, roślin kolorowych. 

Tu motylek, a tam pszczółka, 

tutaj kwiatek – O! Różowy! 

Z kopca wyszedł mały krecik, 

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. 

 

3. Odpowiedzcie na pytania: 

– O czym był wiersz? 

– Jakiego koloru była łąka? 

– Jakie zwierzęta wystąpiły w wierszu? 

– Co wydały motyle nad łąką? 

– Kogo zaprosiły motyle na bal? 

 

4. Rozwiążcie zagadki: 

 

Skaczą po łące, pływają w wodzie . 

Z bocianem żyją w ciągłej niezgodzie. (żabki) 

 

Co to za panie mają pasiaste ubranie, 

od nich słodki miodek na pewno dostaniesz. (pszczoły) 

 

Skrzydełka mam jak płatki, choć sam nie jestem kwiatem, 

i nad kwiatami w słońcu wesoło fruwam latem. (motyl) 

 

To jest takie dziwne zwierzę, 

bo ma tylko jedną nogę. 

Własny domek ma na grzbiecie, 



kto to jest, na pewno wiecie? (ślimak) 

 

Chociaż są malutkie, bardzo pracowite. 

Spotkasz je na łące, bo są ich tysiące.  (mrówki) 
 
Prawie nic nie widzi 

i ma długi ryjek. 

W czarnym kubraczku 

pod ziemią się kryje. (kret) 

 

Dziób czerwony, długie nogi. 

Żabki ze strachu schodzą mu z drogi. (bocian) 

 

Łatwo zauważysz między listeczkami 

jej czerwony płaszczyk z czarnymi kropkami. (biedronka) 

 

Znacie takiego małego konika, 

który jest zielony, 

w trawie sobie cyka? (konik polny) 

 

Wykonanie ćwiczeń ze str. nr 16 Karty pracy nr 5 

 

Układając zdania z rozsypani wyrazowej ćw nr 2 należy zwrócić dzieciom 

uwagę, że zawsze po ostatnim wyrazie w zdaniu jest kropka. Proszę, żeby 

dzieci policzyły wyrazy w zdaniach. 

 

Poćwiczcie pamięć i nauczcie się wiersza na pamięć. Chętnie posłucham 

nagrajcie z rodzicami filmik jak mówicie ten wierszyk  

 


