
22. 05. 2020 r. A. Sejdak, A. Kazimierska, A. Sałacińska, M. Orlińska zajęcia 

klasy 0 

Temat naszych zajęć to: Pierwsza kartka zielnika. 

Cele: 

- rozwijanie  zainteresowania przyrodą, 

- poznawanie nazw wybranych roślin zielnych, 

- rozwijanie sprawności fizycznej. 

 

Zadanie 1 

Trochę gimnastyki na początek. 

Zaczynamy. Poproście rodziców o włączenie dowolnej muzyki o wiośnie może to być utwór 

Vivaldiego ,,Cztery pory roku - wiosna’’ lub nasz piosenka z poniedziałkowych 

zajęć ,,Wiosna na łące’’. 

W rytm muzyki: 

- biegamy swobodnie po pokoju unosimy rączki do góry i do dołu, 

- teraz splatamy nad głową rączki i kręcimy się wkoło, 

- następnie weźcie do ręki kawałek kolorowego materiału lub chusteczkę, zatrzymajcie się 

teraz będziemy się poruszać jak wiatr zawieje, najpierw wolno kołyszemy się raz w prawą, 

raz w lewą stronę i tak kilka razy, a teraz mocniej zawiało, odchylamy się do tyłu, przodu i 

na boki… o jej ..a co .. to ..deszcz… deszczyk - kulimy się pod małym listkiem, aby nie 

zmoknąć, po chwili wychodzi słoneczko mocno przeciągamy się , prostujemy i wyciągamy 

rączki do słoneczka… rośniemy jak nasze kwiaty na łące. I znów biegamy po naszej łące na 

paluszkach i leciutko. 

- zmęczeni upadamy na podłogę przykrywamy się naszą chustą czy materiałem i zasypiamy. 

 

Zadanie 2 

Kończymy rymowanki o łące: 

1. Trawa, kwiaty, biedronka ...to na pewno ...( łąka). 

2. Czerwone jak gotowane raki to ….( maki). 

3. Ma żółty środek, białe płatki, łodyga u niej wiotka, ten łąkowy kwiat ...to ( stokrotka). 

4. Piegowata dama. Po łące chodzi od rana. Wygrzewa się w promykach słonka. To 

maleńka… (biedronka). 

5. Czy to fruwające kwiaty? Jest ich tyle! Nie, to… (motyle). 

6. Lata, lata koło nosa . Uwaga to groźna...( osa). 

7. Lata, lata obok czoła. To miodowa...( pszczoła). 

 

Zadanie 3 

Moi Drodzy zakładamy zielnik. Co to jest zielnik? 

Zielnik to zasuszone rośliny, szczególnie zioła, z których możemy pić napary lub stosować 

do potraw czy jako lekarstwa. Używamy ich także w kosmetykach. 

Waszym zadaniem jest wybrać się w wolnej chwili z rodzicami na spacer, na łąkę. 

Przyjrzyjcie się roślinom, które tam rosną zerwijcie po kilka sztuk, zasuszcie (najlepiej 



włożyć w grubą książkę i poczekać parę dni jak wyschną). Przyklejcie wasze roślinki na 

blok i spróbujecie sami napisać nazwę tych roślin. Czekamy na wasze zielnik. 

 

Zadanie 4 

Na koniec zrobimy karty pracy. Nowe przygody Olka i Ady . Litery i liczby , cz. 2, s.76. 

Zaznaczcie  x pod wyrazem tak jeżeli zdanie jest prawdziwe, lub pod wyrazem nie, jeżeli 

zdanie jest fałszywe. 

 

Dla chętnych : 

Obejrzyj na youtube film - Rośliny łąkowe. Możesz roślinkę łąkową wykleić z plasteliny 

lub dowolną formą plastyczną . Czekamy na ciekawe prace. 

 


