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Co przynosisz. Lato? Powiedz! 

Srebrny w niebie odrzutowiec, 

skwar i upał, 

deszczu krzynkę, 

niespodzianek odrobinkę, 

odpoczynek każdej głowie... 

Pozwól, Lato, że podpowiem. 

Nie bądź dla nas takie skompe, 

daj prócz skwaru deszczu pompę, 

śmiechu beczkę, 

przygód wiele, 

zdrowie, radośc i wesele. 

 

( Elżbieta Szeptyńska ) 

 

1. Narysujcie łąkę. 

*- Jak wygląda wasza łąka? 

*- Czy rosną na niej kwiaty? Jakie? 

*- Czy są tam jakieś owady? Jakie? 

*- Co oprócz owadów i kwiatów można spotkać na prawdziwej łące? 

 

2. Posłuchajcie pięknego, wzruszającego opowiadania Adama Bahdaja: 

 

„Nad strumykiem” 

 

 Stało się wielkie nieszczęście: małą mrówkę, idącą brzegiem potoku, 

zagarnęła nagle wezbrana fala. Zanim się biedaczka spostrzegła, znalazła się na 

samym środku szumiącej wody. 

A że była bardzo maleńka, zdawało jej się, że unoszą ją niezmierzone fale morza. 

 „Jestem zgubiona- pomyślała przebierając drobnymi nóżkami jak wiosłami.- 

Już nigdy chyba stąd się nie wydostanę”. 

 Żal jej się zrobiło, bo dzień był jasny, czysty i radosny. 

 Chciałaby jeszcze raz popatrzeć, jak wśród gałęzi buków kołysze się 

słońce, jak wiatr słodko pachnie na wrzosowiskach, jak srebrne krople rosy 

zwisają z paproci. 

 A nade wszystko pragnęła przynieśc do mrowiska chociażby jedno źdźbło 

suchej trawy, żeby ich wspólny dom wyglądał piękniej i okazalej. 

 Kiedy tak rozmyslała, w przeźroczystej wodzie zobaczyła małą rybkę. 



 - Rybko!- zawołała uradowana- Rybko, bądź tak dobra, weź mnie na swój 

grzbiet i popłyń ze mną do brzegu. 

 Rybka zamigotała płetwami. 

 - Chętnie bym to uczyniła, ale słyszałam, że w pobliżu czatuje wielki 

szczupak, więc uciekam. Bardzo cię przepraszam, poproś kogoś innego. 

 I rybka umknęła między kamienie. 

 Mrówka posmutniała. Rozejrzała się. Wokół szumiała woda- wielka, 

rozkołysana, bezbrzeżna. 

 Naraz tuż nad sobą ujrzała coś wielkiego, trzepoczącego pięknymi 

skrzydłami. Poznała motyla. 

 - Mój drogi!- zawołała- Lecisz zapewne na drugi brzeg, na wrzosowisko. Czy 

nie byłbyś tak dobry i zabrał mnie ze sobą? 

 Motyl zawisł na chwilę nad wodą, jakby chciał w niej się przejrzeć. 

 - Nie mogę- odrzekł- Boję się o swoje skrzydła. Co będzie, gdy je 

zamoczę? Bardzo cię przepraszam, ale nie mogę. Poproś kogoś innego. 

 Zatrzepotał skrzydłami. Odleciał. 

 Mrówka została sama. Coraz słabiej przebierała nóżkami, coraz częściej 

zachłystywała się wodą. Wtem zobaczyła tuż obok siebie żuka– pływaka. W 

przeźroczystej wodzie wygladał jak wielka tratwa. 

 - Mój złoty!- zawołała uradowana- Widzę, że płyniesz ku wrzosowemu 

brzegowi... Zanieś mnie tam, przecież nie sprawi ci to trudu. 

 - Dobrze- mruknął żuk- ale co mi za to dasz? 

 - Widzisz przecież, że nie mam nic przy sobie. Lecz, gdy dopłyniemy do 

brzegu, przyniosę ci dwa źdźbła trawy, tak wielkie, jakie tylko zdołam unieść. 

 - Dwa źdźbła trawy!- oburzył się żuk– pływak. - Chyba żartujesz. 

Przepraszam cię, ale popros kogoś innego. 

 Mrówka została sama. Była już bardzo zmęczona. Zaczęła tonąć. Wtedy 

znów przypomniała sobie, jak wśród gałęzi buków kołysze się słońce, jak wiatr 

słodko pachnie na wrzosowiskach, jak srebrne krople deszczu zwisają z paproci. 

 Naraz uderzyła mocno o coś twardego, gładkiego. Otworzyła oczy. 

Zobaczyła, że stoi na wielkim kamieniu. A kamień sterczy pośrdku szumiącego 

potoku. 

 Już nie grozio jej, że utonie. Ale jak wydostanie się z tej wyspy? 

 Wtedy daleko, daleko na wrzosowym brzegu ujrzała dwie ogromne istoty. 

To dzieci puszczały na wodę papierowe okręciki. 

 Mrówka przeraziła się. Bo czegóż dobrego można spodziewać się od takich 

olbrzymów? 

 Ale zanim o tym pomyślała, zobaczyła, że od brzegu w stronę kamienia 

dzieci opuszczają gałązke łoziny. Wystarczy wejść na gałązkę jak na most i 

będzie uratowana. 

 - „Czy naprawdę będę uratowana?- zastanowiła się mrówka. - Czy te dzieci 



nie czekają tylko na to, by mnie złapać?” 

 Zmartwiła się. Przecież już nieraz widziała, jak dzieci dla zabawy 

rozgrzebują mrowisko, niszcząc mrówki i ich pracowicie zbudowany dom. 

 „A jeśli nie przejdę po moście- tłumaczyła sobie- to większa fala może 

unieść mnie znowu. 

Nie ma czasu na rozmyślania.” 

 Wspięła się na łozinę i, niby po olbrzymim moście przebiegła na drugą 

stronę. 

 Rozejrzała się zdumiona. Wśród gałęzi buków kołysało się złote sońce. Od 

brzegu wiatr niósł słodki zapach wrzosów. Z paproci zwisały krople rosy. 

 - Ach, jaki piękny świat!- odetchnęłą z ulgą. 

 Dzieci klęczą nad brzegiem i przypatrują się mrówce. Nie zamierzają 

zrobić nic złego. 

 Mrówka złapała suche źdźbo, tak wielkie, że ledwie je uniosła, i bardzo 

wesoła pomaszerowała w stronę dalekiego mrowiska. 

 

*- Co spotkało małą mrówkę? 

*- Czego pragnęła biedna mrówka? 

*- Kogo mrówka prosiła o pomoc? 

*- Dlaczego nikt nie chciał jej pomóc? 

*- Jakim sposobem mrówce udało się wyjść z opresji? 

*- Jakie były dzieci na drugim brzegu? 

*- Pamiętajcie, żeby zawsze pomagać potrzebującym. To bardzo ważne. 

 

3. Wykonajcie zadanie Karta Pracy 4, str. 34a 

 

4. Ćwiczenia słuchu fonematycznego: 

„Zabawy z rymem”- do podanego słowa należy dobrać inne rymujące się z nim np. 

kwiatek- statek, pogoda- jagoda, woda- moda itp.( mrówka, gałązka, łozina, rybka, 

fala, motylek, żuk, dzieci...) 

 

5. „Ciekawostki dla ciekawych” 

 Które zwierzątko nazywamy bożą krówką? Dlaczego? 

Niektóre krowy mają duże łaty na biodrach ( a kiedyś mówiło się: na biedrach ). 

Takie krowy nazywano więc biedrulami. Wypasający je pastuszek zauważył kiedyś 

ich podobieństwo do czerwonego owada w czarne kropki, którego nazwał 

„biedrunka”- boża krówka. 

 

6. Wykonajcie zadanie Karta Pracy 4, str.34b 
 

 
 


