
Dzisiejszy dzień rozpoczniemy zagadką! Ciekawe czy uda wam się odgadnąć o czym mowa 

„Zielony dywan, a na nim kwiatów tyle’ 

 

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

 

Wybierzcie ilustrację, która waszym zdaniem przedstawia właśnie łąkę 

                                                 

                                                 

                                                    

 

Rozmarzyliscie się kochani takimi widokami? Ja też  

 

 



 

Wysłuchajcie wiesz i spróbujcie wymienić jak najwięcej zwierząt i owadów, które pojawiły się 

w nim pojawiły  

 

Co piszczy w trawie? 

Co znajduje się w trawie? 

Może dwa pawie 

Ale co piszczy w niej? 

Na ten temat mam wiedzy coraz mniej 

 

Każdy mówi coś innego 

Nic wcale miłego 

Więc wietrze leć, wiej 

Dowiedz się co piszczy w niej 

 

Podleciał bardzo blisko 

Zobaczył malutkie boisko 

A na nim siedzenia z listków 

I kilka z kwiatków 

 

Dalej był dyrygent 

Posiadał wielki talent 

Był to konik polny 

Bardzo zdolny 

 

Świerszcze przygrywały na skrzypkach 

Siedziały na pięknych, czerwonych makach 

Grały równo 

I wolno 

 

Biedronki 

I pasikoniki 

Stanowiły wspaniały duet piosenkarski 

Miały ubrania w paski 

 

Pszczoły brzęczą 

Osy w koło się kręcą 

Bąki im przygrywają 

A trzmiele wszystkich zabawiają 

 

Żaby rechoczą 

Komary głośno bzykają 

Dżdżownice długo się wleką 

I do tego jeszcze jęczą 

http://wiersze.kobieta.pl/wiersze/co-piszczy-trawie-333419


 

Muchy wszystko organizują 

Robią dekoracje, malują 

Czyszczą scenę, szyją ubrania 

Czasami ktoś kogoś gania 

 

Pająki robią kurtynę 

Ładną pajęczynę 

Jest ona we wzory 

w piękne tęczowe kolory 

 

Wszyscy zabiegani 

I zdenerwowani 

Stroją instrumenty 

Lśnią one jak diamenty 

 

I tak mija ostatnia próba 

Zbierają się widzowie- owady 

Niektórzy przyszli po to, by miec ubaw 

Inni by posłuchać serenady 

 

Zaczyna się koncert wspaniały 

Muchy zapłatę zbierały 

Zorganizowana orkiestra 

Grała po prostu ekstra 

 

Wietrzyk posłuchał 

Podmuchał 

Przyleciał 

Choć wcale nie chciał 

 

Opowiedział 

Co wiedział 

Co widział 

Co słyszał 

 

Teraz wiem co piszczy w trawie 

Tam nie żyją pawie 

Tylko muzykalne owady 

Małe szkraby 

 

Zabawa dla dzieci 5-letnich  

Karty pracy 4, str. 28  

 



 „Ile kropek ma ta biedronka?”  

Przeliczcie kropki na skrzydłach biedronek i nadajcie im nazwy w zależności od ilości kropek, 

np. jednokropka, czterokropka, siedmiokropka. 

 

 

Policzcie kropki biedronek i zakolorujcie odpowiedni kwadracik 

 



Na koniec spróbujcie namalować swoją biedronkę według 

wzoru  

 


