




https://www.youtube.com/watch?v=VL-
IW-Xy0Jo
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Di1ejI
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Odpowiedz pełnym zdaniem:Odpowiedz pełnym zdaniem:

-- Wiersz J. Brzechwy „Żuk” jest ……….., Wiersz J. Brzechwy „Żuk” jest ……….., 
………, ………….., ………….. i ……………. .………, ………….., ………….. i ……………. .………, ………….., ………….. i ……………. .………, ………….., ………….. i ……………. .



Jakie masz Jakie masz 
pomysły?pomysły?



http://scholaris.pl/resources/run/id/49499





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



Jest czerwona ……………… .Jest czerwona ……………… .Jest czerwona ……………… .Jest czerwona ……………… .

Jest wielobarwny, ma ………….. .Jest wielobarwny, ma ………….. .



Lekcja        21.05          

Temat: Mieszkańcy łąki i ogrodu.Temat: Mieszkańcy łąki i ogrodu.

Zapisz swoje zagadki i wykonaj 
rysunek.



rzrz po 
spółgłosce pp



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



1. Znów się zastanawiam jak 
w każde lato
Kto to pomaga kwitnąć Kto to pomaga kwitnąć 
kwiatom?
Na trawie, na łące kocyk rozłożę
Przyjrzę się z bliska co lata na 
dworze!



Bąki z łąkiBąki z łąki

I biedronkiI biedronki

I puchate, grube trzmieleI puchate, grube trzmiele

Muszki, muchyMuszki, muchyMuszki, muchyMuszki, muchy

Małe pszczółkiMałe pszczółki

To planety przyjaciele!To planety przyjaciele!



22. Pracują ciężko i pyłek zbierająPracują ciężko i pyłek zbierają
Dzięki nim kwiaty dobrze się mająDzięki nim kwiaty dobrze się mają
A także owoce, warzywa i zbożeA także owoce, warzywa i zboże
Jak to się dzieje, spytać ktoś może?Jak to się dzieje, spytać ktoś może?
Ref. Bąki z łąki ….Ref. Bąki z łąki ….

3. Gdy leci owad z kwiatka do kwiatka3. Gdy leci owad z kwiatka do kwiatka

Teraz rozwiąże się ta zagadkaTeraz rozwiąże się ta zagadka

Cały się kąpie w słodkim nektarzeCały się kąpie w słodkim nektarze

I przez przypadek pyłek przekażeI przez przypadek pyłek przekaże

Ref. Bąki z łąki …Ref. Bąki z łąki …







�� Pytanie kluczowe: Pytanie kluczowe: Jakie zwierzę żyjące na Jakie zwierzę żyjące na 

łące najbardziej Cię zaciekawiło?łące najbardziej Cię zaciekawiło?

�� Porozmawiaj o tym w domu z Rodzicami.Porozmawiaj o tym w domu z Rodzicami.









http://www.m
atzoo.pl/klasa
2/mnozenie-
przez-5_9_38przez-5_9_38

http://www.
matzoo.pl/kl
asa2/mnoze
nie-przez-
10_9_51



http://www.mat
zoo.pl/klasa2/dzi
elenie-przez-5-
w-zakresie-
50_10_4150_10_41

http://www.matzo
o.pl/klasa2/dzielen
ie-przez-10-w-
zakresie-100_10_55



















http://scholaris.pl/resources/run/id/49482



https://youtu.be/bgmm4e9ARw4



Wasza Pani  


