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Lubimy naszą planetę 



1. Gimnastyka poranna 

„Biegaj – stój” –poruszaj się swobodnie po pokoju w rytmie wyklaskiwanym przez rodzica . Gdy rodzic 
powie: „stój” zatrzymaj się i stao na prawej, a następnie na lewej nodze. 
 
„Skoki przez rzekę” – na dywanie połóż skakankę lub długi sznurek i przeskakuj przez nią obunóż. 
 
„Z biegiem rzeki” – Przejdź po leżącej na podłodze skakance, sznurku lub linie „stopa za stopą”. 
 
 „Zapach powietrza” – Usiądź na podłodze w siadzie skrzyżnym. Wykonaj głęboki wdech powietrza nosem 
i wydech ustami. 

 



2. Posłuchaj opowiadania czytanego przez rodzica 
 
Kot Łatek właśnie przyszedł ze spaceru. Z rana padał deszcz, ale to nie przeszkodziło mu w 
odwiedzeniu jego ulubionych miejsc. Naostrzył pazurki na wysokiej akacji, przepędził myszy i 
obserwował ptaki. Chciał jednego z nich złapad i nie zauważył kałuży. Łapy kota wylądowały 
w wodzie. Pobrudził się też puszysty ogon Łatka. Teraz Łatek stoi obok stołu i patrzy na 
wazon z kwiatami. Zastanawia się skąd je zna. Zielona łodyga, fioletowe kwiaty… 
- Chyba już je gdzieś widziałem – myśli Łatek. Może w ogródku cioci Krysi, a może w ogródku 
sąsiadki. Muszę to jutro sprawdzid… 
  
 
 
 
 
Odpowiedz na pytania dotyczące opowiadania: 
- Skąd wrócił Łatek? 
- Co robił Łatek podczas spaceru? 
- Co ogląda Łatek? 
- Jak wyglądają kwiaty, które ogląda Łatek? 
- Nad czym zastanawia się Łatek? 



Wyszukaj na ilustracji przedmioty, których nazwy zawierają głoskę „ł”. 





Wykonaj zadania: 
 
1. Narysuj na kartce łodygę i podpisz: ŁODYGA 
2. Podziel na sylaby wyraz: ŁO - DY – GA 
3. Podziel na głoski wyraz: Ł-O-D-Y-G-A 
4. Pod obrazkiem łodygi narysuj tyle kwadratów, 
ile słyszysz głosek 
5. Pokoloruj odpowiednio schemat wyrazu 
 (samogłoski czerwone/ 
spółgłoski niebieskie).  
6. Ułóż  litery ł, Ł z nasion 
fasoli lub ze sznurka 
7. Wylep plasteliną szablon  
    litery ł, Ł z załącznika 



3. Wykonaj karty pracy z załącznika 
(Przeczytaj tekst pod ilustracją. Zaznacz w wyrazach Ł, ł. Powiedz czy ł to samogłoska czy 
spółgłoska. Pokoloruj litery używając odpowiedniego koloru. Otocz niebieską pętlą 
rysunki, w nazwie których słyszysz głoskę ł)  
 
4. Z czego cieszy się Ziemia? – zabawa utrwalająca zachowania proekologiczne.  
Przyjrzyj się obrazkom prezentującym zachowania ekologiczne (czyli takie, które 
pomagają dbad o środowisko) i nieekologiczne (czyli takie, które szkodzą naszemu 
środowisku). Opisz, co się znajduje na każdej ilustracji i powiedz, które zachowanie jest 
ekologiczne, a które nieekologiczne.  
 
 
 
 





Do zobaczenia jutro  


