
MAJOWA ŁĄKA 

 

1. Zapraszam na film Wędrówki Skrzata Borówki - odc. 3 – Łąka                                                                                                                   
Skrzat Borówka odwiedzi dzisiaj swoja kuzynkę koniczynkę.                                              

https://youtu.be/LKLf5EN1Ff4 

2. Prace plastyczne:  
 

• Stemplowana łąka  
https://youtu.be/q85x875FfGc 

 
 • Jak ulepić zwierzęta z plasteliny?: 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2015/08/jak-ulepic-zwierzatka-z-plasteliny-krok-po-korku/ 

 

 

 
 
3. Ćwiczenia dla dzieci do wykonania w domu - Judo Play! 

https://youtu.be/y5Y8GaO_5m0 

4. Spróbuj zatańczyć układ razem z dziećmi. Do zabawy zaproś rodzeństwo. 

• Taniec Waka Waka                                                                                                            
https://youtu.be/ATIoVln4L0c 

 

 

 



5. Dopisz brakujące wyrazy: 

 
1. Róża, fiołek, stokrotka to: …………………………….. 
Wymień jeszcze 2: ……………………………………….. 
 
2. Cukierek, batonik, czekolada to: ……………………… 
Wymień jeszcze 2: ………………………………………. 
 
3. Lala, auto, miś to: ......................................................... 
Wymień jeszcze 2: ………………………………………….. 

 
4. Jabłko, malina, banan to: ………………………….. 
Wymień jeszcze 2: ……………………………………. 
 
5. Czerwony, różowy, biały to:…………………………. 
Wymień jeszcze 2: ………………………………………. 
 
6. Chomik, pies, tygrys to: ………………………………… 
Wymień jeszcze 2: ………………………………………… 
 
7. Pomidor, groszek, brokuł to: ………………………… 
Wymień jeszcze 2: ………………………………………. 
 
8. Pianino, gitara, skrzypce to: ………………………………. 
Wymień jeszcze 2: …………………………………………….. 
9. Spodnie, koszula, szalik to: .............................................. 
Wymień jeszcze 2: ……………………………………………. 
 
10. Samochód, rower, tramwaj to: ……………………………. 
Wymień jeszcze 2: ……………………………………………… 
 
11. Szafka, biurko, fotel to: …………………………………….. 
Wymień jeszcze 2: ……………………………………………… 
 
12. Kwadrat, koło, trapez to: ……………………………………. 
Wymień jeszcze 2: ………………………………………………. 
 

6. Kolorowanka: 

https://www.bing.com/images/search?q=majowa+%c5%82%c4%85ka+KOLOROWANKA&FORM=

HDRSC2 



 

 
 
 

 



7. Rozwiąż zagadki:                                                                                                                                                          

1. „Kolorowe i pachnące, 

czy w ogrodzie, czy na łące, 

zawsze chętnie je zbieramy, 

na bukiecik dla swej mamy.” ……………………………. 

2. „Tu cytrynek, tam paź królowej, 

wszędzie piękne, kolorowe. 

Lekko unoszą się nad łąką, 

gdy tylko zaświeci słonko.” ……………………………………… 

3. Skrzydełka mam jak płatki, choć nie jestem kwiatem,                                                                                                                  

i nad kwiatami w słońcu wesoło fruwam latem. ………………………………….. 

4. „Choć deszcz nie padał, kropel tysiące, 

zmoczyło rano, trawę na łące”. ………………………………………………… 

5. Ten dobrze nam znany robaczek 

ma bardzo szykowny kubraczek, 

kubraczek wytworny, czerwony, 

czarnymi plamkami zdobiony. ………………………………………….. 

6. Nie przyniesie dzieci,  

dom skleci na dachu, 

gdy go widzi żaba, 

omdlewa ze strachu. ………………………………………………… 

7. Nie liść – a na łące i zielony                                                                                                                                                                 

Nie zegar – a cyka jak szalony.  ……………………………………….. 

8. Wesoło skacze, ale ucieka,                                                                                                                                                                                      

gdy dziób czerwony ujrzy z daleka.   ……………………………….. 

Wykonaj wybraną pracę, zrób zdjęcie i wyślij na email: tejs.bozena@gmail.com  

 


