
GRUPA IV 

Temat tygodnia: Wosenna łąka 

PONIEDZIAŁEK 

1. Posłuchaj opowiadana, następnie odpowiedz na pytania. 

NIKT MNIE WIĘCEJ NIE ZOBACZY W. Kozłowski 

Gąsienica uważa się za bardzo piękną i nie ominęła ani jednej kropli rosy, żeby się w niej nie 
przejrzeć. 
- Ach, co to za uroda! – szeptała, oglądając ze wszystkich stron swój pospolity pyszczek i 
wyginając grzbiet, żeby popatrzeć na dwa złociste prążki. 
- Szkoda, że nikt nie zwraca na mnie uwagi! 
Aż raz zdarzyło się, że po łące chodziła dziewczynka i zbierała kwiaty. Gąsienica czym prędzej 
wypełzła na największy kwiatek.  
Dziewczynka spostrzegła ją i powiedziała: 
- Co to za brzydactwo! 

- Ach tak! – syknęła obrażona gąsienica. 
- Wobec tego nikt, nigdy, nigdzie, za nic na świecie, w żadnym wypadku i w żadnych 
okolicznościach więcej mnie nie zobaczy! Daję na to słowo honoru, uczciwej gąsienicy! Skoro 
się dało słowo honoru – należy go dotrzymać, zwłaszcza kiedy się jest gąsienicą. I gąsienica 
wpełzła na drzewo. Z pnia na sęczek, sęka na gałąź, z gałęzi na gałązkę. Wyciągnęła z 
pyszczka jedwabną niteczkę i zaczęła się nią owijać. Snuje się niteczka, owija gąsienicę raz, 
drugi, trzeci, dziesiąty, setny... i wreszcie gąsienica zniknęła w miękkim jedwabnym kokonie.  
- Och, jaka jestem zmęczona! – westchnęła – ale owinęłam się znakomicie. W kokonie było 
ciepło... i nudno. Gąsienica ziewnęła raz, potem drugi i zasnęła. Mijał dzień za dniem. Letni 
wietrzyk kołysał gałązką, szeleściły cicho liście, a obrażona gąsienica spała i spała.  
Obudziła się wreszcie – widocznie słońce musiało mocno dogrzewać, bo w końcu upał był 
nieznośny.  
- Muszę przewietrzyć trochę mój domek! – postanowiła i wyskrobała małe okienko w kokonie.  
- Ach, jak pięknie pachną kwiaty, gąsienica wychyliła się nieco – nikt mnie tu wśród listków nie 
zauważy, co mam sobie żałować powietrza – pomyślała.  
Wychyliła się jeszcze troszeczkę, znowu troszeczkę i... wypadła ze swojej kryjówki! Ale zamiast 
spaść z drzewa na ziemię uniosła się do góry.  
I nagle na tej samej łące zobaczyła tę samą dziewczynkę – co za wstyd – pomyślała – że 
jestem brzydka, to nie moja wina, gorzej że teraz wszyscy będą mnie nazywać kłamczuchą. 
Dałam słowo honoru, że nikt mnie więcej nie zobaczy i słowa nie dotrzymałam.  
Hańba! - Zrozpaczona upadła na trawę. A wtedy nadbiegła dziewczynka i zawołała: 
- Ach, jaki piękny! 
- Czyżby to o mnie mowa? – szepnęła zdziwiona gąsienica – zdaje się, że o mnie. I wierz tu 
ludziom! Dziś mówią tak a jutro zupełnie inaczej. Na wszelki wypadek przejrzała się jednak w 
kropli rosy.  

- Cóż to takiego? W lusterku ktoś nieznajomy z długimi, bardzo długimi wąsami.  
Wygięła grzbiet. Na grzbiecie są dwa piękne, kolorowe skrzydła! 



- Patrzcie, patrzcie stał się cud – jestem motylem! 

I kolorowy motylek poszybował wysoko nad łąką, bo przecież on nie dawał motylkowego słowa 
honoru, że nikt go nie ujrzy. 

Kogo gąsienica spotkała na łące? 

Co powiedziała dziewczynka, kiedy ją zobaczyła? 

Czy gąsienica też uważała, że jest brzydka? 

Co postanowiła gąsienica? W jaki sposób to zrobiła? 

Co wydarzyło się potem? 

Kogo zobaczyła, kiedy wypadła z kokonu? 

Czy gąsienica wiedziała o tym, że nastąpiła przemiana? 

Jak zakończyła się ta opowieść? 

2. Popatrz na ilustrację i opowiedz o cyklu rozwoju motyla 

 

 

3. Połącz w pary litery wielkie i małe 

4. Narysuj kratka po kratce takiego samego motyla 

 



 

 

 



 

 

 



WTOREK 

1. Obejżyj film i posłuchaj ciekawostek o owadach.  

https://www.youtube.com/watch?v=8krnRKa9jWI&t=4s 

1.   80% zwierząt na ziemi to owady. 
2.   Każdy owad składa się z trzech części: głowy, tułowia, odwłoku. Mają trzy pary nóg i dwie 
czułki. 
3.   Pająki to nie owady 
4.   Pchła może skoczyć 150 razy dalej niż długość jej ciała. 
5.   Motyl widzi jedynie kolory czerwony, zielony i żółty. 
6.   Komar macha skrzydełkami 500 razy na sekundę. 
7.   Pszczoły miodne mają włosy na oczach. 
8.   Mrówki nie śpią. 
9.   Królowa pszczół może złożyć nawet 1500 jaj dziennie. 
10.  Modliszka jest jedynym owadem, który potrafi odwrócić głowę. 
11.  Karaluch przeżyje miesiąca bez jedzenia i dwa tygodnie bez wody 
12.  Jak karaluch straci kończynę odrasta mu nowa. 
13.  Najszybszym owadem jest ważka. Potrafi osiągnąć prędkość nawet 58 km na godzinę. 
14.  Pszczoły miodne wykorzystać słońce jak kompas. 
15.  Pszczoły, motyle, ćmy znajdują się na wszystkich kontynentach z wyjątkiem Antarktydy. 
16.  Tylko samice komarów gryzą ludzi. 
 
2. Opowiedz najbliższym, czego się dowiedziałeś. Czy potrafisz wymienić mieszkańców łąki. 
Czy wiesz, jakie inne zwierzęta możemy tam spotkać? 
 
3. Przeczytaj zdania: 

 

1. Biedronka ma siedem kropek 

2. Konik polny jest zielony 

3. Ola lubi kolorowe motyle 

4. Pająki łapią owady w sieci 

5.Bocian to zwiastun wiosny 

Odszukaj w tekście litery i zakreśl określonym kolorem. 

- samogłoski na czerwono 

- p, b na zielono 

- m, w, n, na niebiesko 

Ułóż dwa inne zdana z wyrazami: biedronka, motyl  

https://www.youtube.com/watch?v=8krnRKa9jWI&t=4s


4. Narysuj pod odpowiednim obrazkiem takie same figury 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ŚRODA 

1. Posłuchaj piosenki. Sprubuj ja zaśpiewać 

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

Kiedy świeci słoneczko 

to na łące nad rzeczką 

świerszcze stroją skrzypeczki 
do wiosennej poleczki. 

 

Dylu, dylu już grają 

grube bąki śpiewają, 
myszki tańczą poleczkę 

sapią przy tym troszeczkę. 
 

A trzy małe biedronki nie chcą tańczyć tej polki 
i czekają na walca, aby tańczyć na palcach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 2. Wiatr rozsypał wyrazy. Spróbuj je ułożyć, są to nazwy bywalców łąki. Połącz nazwy z 

właściwym obrazkiem 

B I O N C A 

 

J A P K Ą 

 

T Y M O L 

 

A S O 

 

W A K R O 

 

B I D E R K A O N 

 

 

 

 

 



3. Wykonaj pracę plastyczną: motyla lub pająka 

 

http://www.kreatywniewdomu.pl/2020/03/motylki-z-paskow-papieru.html 

 

Z rolki po papierze toaletowym wycinamy pasek szerokości ok. 2,5 cm. Z czarnego papieru 
wycinamy nogi, czyli 8 pasków (szerokości 1 cm i długości ok. 10 cm).Teraz doklejamy paski do 
rolki. Następnie zginamy tak, by pająk stał. Ryzujemy markerem oczy w dowolnym kolorze - tu 
narysowano czerwone. 

  Materiały: rolka po papierze toaletowym, czarny papier, nożyczki, klej, marker 

 

CZWARTEK 

1. Wykonaj działania. Pokoloruj wg wyników 

2. Poukładaj kwiaty we właściwych polach 

http://www.kreatywniewdomu.pl/2020/03/motylki-z-paskow-papieru.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



3. Narysuj w zbiorach odpowiednia ilość elementów, tak by ich suma zgadzała się z liczbami 
zapisanymi pod zbiorem 

 

 

 

 

 

 

 



4. J. angielski 

Poznajemy nazwy owadów: 

Mosquito – komar 

Fly – mucha 

Beetle- żuk 

Ladybug – biedronka 

Dragonfly  - ważka 

Grasshopper  - konik polny 

Ant- mrówka 

Bee – pszczoła 

Butterfly – motyl 

5. Posłuchaj piosenki „Bee song” 

https://www.youtube.com/watch?v=HwnoLGkmglE 

https://www.youtube.com/watch?v=HwnoLGkmglE


 

 

 

 

 

 

 



PIĄTEK 

1. Obejżyj film „Jak pszczoły robią miód” 

https://www.youtube.com/watch?v=aO67AbeIOAk 

2. Rozwiąż rebusy. Napisz rozwiązania na kartce 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aO67AbeIOAk


3. Przeczytaj tekst 

 

4. Poćwicz pisanie liter 



 



 



 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=LKLf5EN1Ff4
https://www.youtube.com/watch?v=LKLf5EN1Ff4

