
Piątek 08.05.2020 

1. „ Mieszkańcy łąki” łączenie technik: wycinanie, naklejanie. 

 

Zabawcie się w znaną przez dzieci  zabawę z piłką „Jestem wesoły gdy…”.                   

Rodzic trzyma piłkę i rzuca ją do dziecka mówiąc „ Jestem wesoły gdy…” – dziecko 

kończy zdanie rozpoczęte przez  rodzica, podaje przyczyny smutku, radości, złości, 

lęku 

 

Materiały potrzebne do wykonania pracy: 

- kolorowy papier, 

- nożyczki, 

- klej, 

- taśma klejąca, 

- podkłada, gazeta. 

 

Wykonanie: 

Dziecko: 

Przygotowuje miejsce pracy. 

1. Wycina zielone paski papieru, najlepiej różne odcienie. 

2. Pasma zielonych paseczków przykleja jako trawę na arkuszu jasnozielonej kartki. 

 

3.  Z papieru wycina 4 różnej długości, paski papieru. 

 

 

 

 



4. Najdłuższy pasek skleja w formie łezki- to będzie głowa ślimaka- pozostałe skleja w formie 

kółek. 

 

 

 

 

5. Wszystkie elementy ślimaka łączy ze sobą, tak jak to pokazano na zdjęciu. 

 

6. Do przygotowania motyla potrzebuje 8 pasków papieru. 

 

 

 

 

 

 



 

7. Motyla skleja analogicznie jak ślimaka. Do głowy dokleja czułki- można je lekko 

podkręcić. 

 

8. Biedronka to 2 czerwone paski i 5 czarnych, krótkich paseczków. 

 

 

 

 

 

 

 



9. Ślimaka, biedronkę oraz motylka umieszcza na łące przy pomocy pasków taśmy klejącej. 

 

 

 

 10. Porządkuje swoje miejsce pracy. 

2. Osłuchanie z piosenką „ Co piszczy w trawie”.  

Piosenka dostępna jest na stronie internetowej PM5 w materiałach edukacyjnych (grupa 

Kangurki ) do pobrania. 

Odtwórzcie i  posłuchajcie całej piosenki bez przerywania.  

Porozmawiajcie na jej temat: 

• czy jest to piosenka wokalna czy instrumentalna?  

• kto ją śpiewa? (mężczyzna/kobieta/dzieci)  

• o czym jest? 

Ponownie odtwórzcie piosenkę i zadaj dziecku pytania: 

 - jakie jest tempo piosenki (wolne, szybkie)? 

- jaki jest nastrój piosnki ( wesoły, smutny)? 

 

 



 

„ Co piszczy w trawie”  

Przyleciała mucha z miasta na łąkę, 

zapytała piegowatą biedronkę, 

powiedz, powiedz biedroneczko kochana, 

co tam piszczy wiosną w  trawie od rana. 

Ref: 

Co piszczy w trawie, 

oto pytanie, 

warto by znaleźć pytanie na nie. x2 

Droga mucho biedroneczka powiada, 

w trawie mieszka mych przyjaciół gromada, 

jeśli ze mną zanurkujesz dziś w trawie, 

to Ci wszystkich z przyjemnością przedstawię. 

Ref:  

Co piszczy w trawie, 

oto pytanie, 

warto by znaleźć pytanie na nie. x2 

Oto pszczółka pracowita na kwiatku, 

a tuż za nią tłum komarów gagatków, 

konik polny, osa, bączek, pajączek 

Wszyscy razem  piszczą w trawie na łące. 

Ref:  

Co piszczy w trawie, 

cóż za pytanie, 

wszyscy już znają odpowiedź na nie. x2 

 

Karty pracy do uzupełnienia – karta numer 9  (obie strony). 

 

 

 

 



 


