
Piątek 08.05.2020 

 

1. „Zakrętkowa gąsienica” – łączenie technik: wycinanie, rysowanie. 

Przygotujcie: nożyczki, klej Magic (lub taśmę dwustronną), pisaki lub kredki i kolorowe 

nakrętki w równej wielkości.  

 rodzic rysuje szablon liścia na zielonej kartce, dziecko wycina,  

 dziecko z pomocą rodzica nakleja kolorowe nakrętki na liściu (na klej magic lub taśmę 

dwustronną), jedna obok drugiej, tworząc korpus gąsienicy, 

 wycinamy koło z kolorowego papieru (możemy odrysować od nakrętki, aby było tej 

samej wielkości), naklejamy na liść i dorysowujemy nogi, oczy, uszy, usta), 

 możemy ozdobić liść wg własnego pomysłu ;)  

 pamiętaj: dbamy o porządek po skończonej pracy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Nauka piosenki „Co piszczy w trawie?”.  

 

Zanim zaczniecie uczyć się piosenki, wykonajcie ćwiczenia narządu mowy: 

 Nad kwiatami fruwają motyle – język wykonuje ruchy pionowe przy szeroko 

otworzonych ustach. 

 Dookoła kwiatów fruwają pszczoły – oblizywanie warg. 

 Muchy latają zygzakiem – język od kącika do kącika. 

 Biedronka ma kropki – „stawianie kropek” językiem na podniebieniu. 

 Ślimak wychodzi z muszli – język przeciska się między zębami. 

 Ślimak zsuwa się po listku – język „ślizga się” po podniebieniu. 

 

Przypominam o piosence zeszłorocznej, którą możecie sobie powtórzyć „Bal na łące” - 

https://www.youtube.com/watch?v=VL-IW-Xy0Jo 

Uczymy się piosenki metodą echa, rodzic mówi wers, dziecko powtarza. Łączymy wersy, 

powtarzamy po 2 itd. Poniżej tekst piosenki dla przypomnienia. 

Co piszczy w trawie? 

(sł. Urszula Kozłowska, muz. Jerzy Zając) 

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 pszczółka pracowita na kwiatku, 

a tuż za nią tłum komarów - gagatków, 

https://www.youtube.com/watch?v=VL-IW-Xy0Jo


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! 

 

Czas na zadanie: 4-latki: znajdźcie 10 różnic pomiędzy dwoma obrazkami, 

 5-latki wykonują kartę pracy nr 9 z książki nr 3 (karta dwustronna). 

 

 

 


