
Dzisiaj proponujemy żebyś przyjrzał się mrówkom.   

Można je spotkać  w lesie, ale też na łące. 

1.Obejrzyj bajkę pt. :Konki polny i mrówka” https://www.youtube.com/watch?v=iCjupS7BtwM 

Jeśli temat mrówkowy Cię zainteresował posłuchaj o prawdziwych mrówkach   (film dla odważniaków i fanów 
mrówek) https://www.youtube.com/watch?v=a-9MPB54bdY,  

2.Czeka na Ciebie teraz mróweczka z liczbami- pamiętaj o dokładności- to ma być mrówka 

pięknisia   - karta pracy mrówka  w załączeniu, 

a  teraz pora na zagadki: 

3.Mogą to być zagadki na ekranie: 

https://www.youtube.com/watch?v=anYx7nJCI4s- majowe zagadki 

lub/ i czytane przez rodzica. 

 

 Zagadki 

Kiedy jest początek lata, 

z płatka na płatek lata. 

Dzięki jej pracowitości 

miodek w domu mam dla gości. 

zobacz odpowiedź 

Latem mnie spotykaliście, 

lubię jadać różne liście. 

Kiedy boję się lub śpię, 

do muszelki chowam się. 

zobacz odpowiedź 

Choć nie widzi wcale, 

radzi sobie doskonale. 

Przed swym wrogiem w obawie, 

ukrywa się pod kopcem w trawie. 

zobacz odpowiedź 

Jestem mała i zielona, 

w trawie całkiem zanurzona. 

Moim hobby jest pływanie - 
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- stylem moim pływają panie. 

Lubię także rechotanie - 

- tego już nie lubią panie. 

zobacz odpowiedź  

Skrzydła piękne ma we wzory, 

wszystkie na nich są kolory. 

Kiedy nastają dni gorące, 

dzieci biegają za nim po łące. 

zobacz odpowiedź 

W norce mieszka i ucztuje, 

sera sobie nie żałuje. 

Mała, szara i drobniutka, 

zawsze bardzo jest cichutka. 

zobacz odpowiedź 

Ich kryjówką bywa kwiatek, 

ile kropek - tyle latek. 

Ich skrzydełka są w kropeczki, 

to są właśnie... 

zobacz odpowiedź 

Cały szary podskakuje, 

za kapustą wypatruje. 

Przed lisem ze strachu drży 

i ucieka raz, dwa, trzy. 

 

Zimą czeka go Afryka, 

latem zaś go Polska wita, 

duże gniazdo na kominie, 

z tego właśnie ptak ten słynie. 

zobacz odpowiedź 
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W czerwonych butach po łące chodzę 

Czasem przystanę na jednej nodze 

Łypnę okiem, przekrzywię głowę  

Czy już śniadanie dla mnie gotowe? (bocian) 

 

Tu cytrynek, tam paź królowej 

Wszędzie piękne, kolorowe  

Lekko unoszą się nad łąką  

Gdy tylko zaświeci słonko (motyl) 

 

Skaczą po łące, pływają w wodzie. 

Z bocianem żyją w ciągłej niezgodzie. (żaba) 

 

W kropki mam spódnicę, 

chętnie zjadam mszyce. (biedronka) 

 

Że jest w ogródku łatwo zgadniecie, 

Skrył się, lecz widać kopczyki ziemi. (kret) 

 

Ma żółte i czarne paseczki, 

lata nad łąką i głośno bzyczy 

kiedy grzeje słonko. (pszczoła) 

Nie liść – a na łące i zielony 

Nie zegar – a cyka jak szalony. 

Nie w stajni skacze wolny. 

Już wiem! – to …. (konik polny) 

 

4.Zapraszamy Cię do zrobienia mrówki z plasteliny. Oto instrukcja: 

https://pl.szaboveronika.com/articles/dom-i-semja/muravej-iz-plastilina.html 

5. Masz ochotę potańczyć, posłuchać  muzyki?-  czeka na Ciebie leniwa mrówka 

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

i jej przeciwieństwo -mrówka pracowita https://www.youtube.com/watch?v=jdw04e3k-vc 

oraz  moja ulubiona -podróżniczka https://www.youtube.com/watch?v=TiwVn1yEgyQ   

5.Jeśli masz możliwość, poobserwuj mrówki w ogrodzie. 

Jeśli wykonałeś zadania, to Ty też możesz teraz poleniuchować  
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