
Policz i wskaż lub wpisz w okienko:  

gdzie jest więcej elementów    

gdzie mniej      

a gdzie jest tyle samo  
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Obrazy pobrano z: kolodomu.blogspot.com, 

zielonyogrodek.pl, ziolowyporadnik.pl, 

puzzlefactory.pl 

Gdy już wykonacie wszystkie zadania, zapraszam was do 

obejrzenia filmu pt.: „Wędrówki Skrzata Borówki”, który dziś 

wybrał się na łąkę. Kliknij w obrazek. 

 

 

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

5EN1Ff4&feature=share&fbclid=IwAR3

geY1gOrFNoiE228L2whGI2SnBAFwwA

atOKOaZD1yOe37u_9hpSn7WwKI&app

=desktop 

 

Opracowała: Jolanta Adamus-Wyżgolik 
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Kochane dzieci i rodzice, zapraszam was do ćwiczeń 
gimnastycznych wykonanych oczywiście w domu. 
Dzisiaj będziemy ćwiczyć kręgosłup , 
 Do ćwiczeń potrzebne będzie wam: 
- kartka papieru 
- mata do ćwiczeń 
- mała piłka  
- średnia piłka 
- hula hop 
- książka  
W filmiku znajdziecie opis wszystkich ćwiczeń, życzę udanej 
zabawy i doskonałych efektów ! 
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KLIKNIJ TUTAJ 

Kochani ćwiczymy razem  

Opracowanie Małgorzata Szypulska 

Obrazy pobrano ze strony:www.image.freepik.com 

https://www.youtube.com/watch?v=2BQCcIjud


Witamy w Czyściochowie! 

Rodzicu przeczytaj opowiadania pt.: „Świnka Zakatarzynka 

i Wielka Glutoza”, a następnie odpowiedzcie na pytania, które 

znajdują się pod opowiadaniem. 

 

Świnka Zakatarzynka w czasie przeziębienia nie lubi się nudzić. Zawsze 

ma coś ciekawego do zrobienia… kto by się przejmował kapiącymi z nosa 

glutkami i gilkami? — Wetrę w dywan i po sprawie, hihi! — pomyślała 

świnka latając z samolotem po pokoju. Zakatarzynka wszędzie zostawiała 

za sobą „ślad”. A jej zabawie towarzyszyły odgłosy wciągania, chlapania 

i kapania. Poczynania Świnki obserwowała Chusteczka Smareczka: — 

Ona ma wszystko w nosie! — Z niedowierzaniem zauważyła Smareczka. 

A Zakatarzynka, jakby to potwierdzając, wymownie pociągnęła nosem 

podczas szalonej zabawy. Nagle Smareczka zastąpiła drogę śwince… 

ratując ją przed poślizgnięciem się w kałuży własnych glutów. A fuj! 

Obślizgła sprawa. — Ale masz refleks! W ostatniej chwili mnie złapałaś! 

— z podziwem powiedziała świnka do chusteczki. — Świnko, luz! — 

rzuciła Smareczka i po chwili dodała — Koniec tej glutozy, dobrze?  

Wysmarkaj nos! — Ale jak mam wysmarkać? — z lekkim zakłopotaniem 

zapytała Zakatarzynka. — Już ci pomagam, w końcu od tego jestem! – 

odpowiedziała rezolutnie chusteczka — Nabierz powietrza… — O tak? — 

nabierając powietrze, świnka otworzyła usta. — Tak, idealnie! — 

pochwaliła ją chusteczka i poprosiła — a teraz zamknij buźkę! — Ale… — 

Świnka chciała coś jeszcze powiedzieć, jednak Smareczka podała jej 

czystą chusteczkę i oznajmiła tonem nieznoszącym sprzeciwu — przyłóż 

chusteczkę do noska i wyobraź sobie, że musisz powietrzem z noska 

poruszyć kolorowe piórko! — Lubię piór… — Gdy masz już chusteczkę 

przy nosku, wydmuchaj te gile z nosa! Świnka nabrała powietrza 

i dmuchneła. — O tak — świetnie! — znów pochwaliła ją Smareczka. — 

Piórka, chciałam powiedzieć, że lubię kolorowe piórka! — z czystym 

nosem powiedziała Zakatarzynka. — O ja cię! Co to był za dmuch! Bez 

glutków naprawdę się dobrze rozmawia. — No i tak możemy się bawić. — 

Zauważyła Chusteczka Smareczka. — Nooo, tylko raczej nie siadaj po tej 

stronie dywanu, hihi —  Świnka wskazała na dużą zieloną kałużę. 

 

 

 

1) Dlaczego Chusteczka Smareczka była niezadowolona z tego, co robi                     

Świnka?  

2) Jak powinna zachowywać się Zakatarzynka, gdy ma katar?   

3) Jak należy dmuchać nos?  

4) Co zrobić z brudną chusteczką?  

5) Ile razy wolno użyć chusteczki higienicznej? 

 

Opracowała: Jolanta Adamus-Wyżgolik 



Na zdjęciach majowa łąka, żółciutka od mniszka lekarskiego 

nazywanego również mleczem. Kiedy przekwita, robią się z niego 

okrągłe jak piłki, puchate kuleczki, z którego jednym dmuchnięciem 

można wysłać w świat małe nasionka. Frrrrrr …… 

Obrazy pobrano ze stron: www.levendulamagazin.hu, www.tapeciarnia.pl 



https://www.youtube.c
om/watch?v=1kV7yuOf
_es 

Dmuchawce Anna Sandecka-Ląkocy – Galeriavinci.pl 

Poniżej obraz namalowany przez artystkę Panią Annę 

Sandecką-Ląkocy. Popatrz na obraz i powiedz, jakie 

kolory farb użyła malarka. Jak myślisz, jaki tytuł ma ten 

obraz?  Jeżeli nie możesz wymyślić żadnego poproś 

kogoś, żeby przeczytał tytuł  pod obrazem.  

Jeżeli tylko chcesz możesz  i Ty zostać 

artystą i namalować własny obrazek i 

dmuchawce.  Może namalujesz całą łąkę?  

Do wyboru jedna z dwóch propozycji.  

Należy przygotować: 

1. Ze spaceru przyniesione duże liście 

mniszka (lub inne  jeżeli nie uda się 

znaleźć) 

2. Niebieską lub w innym kolorze kartkę. 

3. Białą i zieloną farbę. Mały talerzyk. 

4. Patyczek higieniczny. 

5. Rolkę po papierze toaletowym.  

6. Nożyczki.  

Po kliknięciu w obrazek 

zobacz pierwszą propozycję   

Opracowanie: Helena Mirowska 
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https://www.youtub
e.com/watch?v=RD3
kkPzIdiQ&feature=e
mb_rel_end 

A tutaj druga… 

Rolkę po papierze nacinamy jak 

na zdjęciu (pod kątem  tworząc 

cienkie trójkąty tak, jak byśmy 

wycinali  słoneczko). Każdy z 

promyków zaginamy. Na talerzyk 

wylewamy białą farbę.  

Jeszcze tylko suszenie i obrazek 

gotowy! Po kliknięciu w 

dmuchawce na obrazku  obok, 

można zobaczyć  filmik jak 

powstała praca.  (są również 

inne, a tę powyżej od 2 min. 55 

sek.) 

Zieloną farbą malujemy liść 

(od „lewej” strony, tam gdzie 

lepiej widać budowę liścia)  i 

odbijamy w dolnej części 

kartki. Można wykorzystać 

dwa odcienie zielonej farby. 

Następnie patyczkiem 

higienicznym umaczanym w 

farbie stemplujemy, robiąc 

małe kropki wokół  białych 

„słoneczek i od każdego  

malujemy  białą łodyżkę. 

Maczamy rolkę w farbie  i 

odciskamy  lekko kręcąc 

tuleją w miejscu. Ja na 

obrazku obok odbija się białe 

„słoneczko”.  

Opracowanie: Helena Mirowska 
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