1. Przyklej poziomki pod mrowiskiem, bociana po prawej stronie stogu siana,

maki po lewej stronie stogu siana, pszczołę nad bocianem. Policz, ile jest owadów
na tej łące. Nazwij je.
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2. Narysuj przy żółtym ulu 3 pszczoły, a przy zielonym 2 pszczoły. Przy pozostałych
ulach narysuj tyle pszczół, aby razem było ich 10.

3. Rozwiąż rebusy. Połącz liniami rebusy z ich rozwiązaniami.
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Czego dowiedziały się żywioły
Dziś o żywiołach baśń opowiemy –
Wodzie, Powietrzu, Ogniu i Ziemi.
Każde o sobie mówi, że przecież
jest najważniejsze na całym świecie.
Słyszy to Słońce i podpowiada:
– W tej sytuacji przyda się rada
od uczonego i specjalisty.
Podam wam adres! Napiszcie listy!
I mkną z listami żywiołów sługi
przez świat szeroki – jedno za drugim.
Na przedzie kropla wody czyściutka,
a za nią płomyk i ziemi grudka.
Na końcu leci wesoły wietrzyk
i pogwizduje: wiem, kto jest lepszy!
– Stój! – woła kropla. – Ja się nie chwalę,
że Woda mnóstwo posiada zalet.
Łódki przewozi, podlewa kwiaty,
na kąpiel w rzece zaprasza latem.
I pić pozwala… na przykład… soki,
i nawet może zrobić obłoki!
A grudka ziemi, choć taka mała,
ze złości prawie się rozsypała!
– Ziemia ma skarby! Dzieli się z wami!
Od dawna wspólnie na niej mieszkamy.
I nieustannie Ziemia się trudzi,
karmiąc rośliny, zwierzęta, ludzi.

1.
2.
3.
4.
5.
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Jakie żywioły poznaliście z Trampolinkiem?
Do czego potrzebne jest powietrze? Co mają ze sobą wspólnego wiatr i powietrze?
Dlaczego ogień może być niebezpieczny?
Dlaczego ziemia jest potrzebna roślinom?
Czy moglibyśmy żyć bez wody?

Rozmowy żywiołów

Wietrzyk zakręcił młynka i świszczy:
– Tylko Powietrze jest wielkim mistrzem.
Tak, to jest prawda – nie żadna pycha,
bo dzięki niemu można oddychać.
I różne wiatry ma na rozkazy,
a który żywioł o tym nie marzy?
Więc płomyk z gniewu aż zamigotał:
– Ogień cenniejszy bywa od złota.
Przynosi światło i ciepło w darze,
i jest w dodatku świetnym… kucharzem.
I pięknie dla was iskrami błyska,
kiedy siedzicie wokół ogniska.
Tak obrażeni na siebie wszyscy
biegną co siły do specjalisty.
Wnet są na miejscu. Słynny uczony
wymienia z nimi grzeczne ukłony.
Otwiera listy… z uwagą czyta:
– To najdziwniejsze ze wszystkich pytań!
Ziemia, Powietrze, Woda i Ogień
są równie ważne – potwierdzić mogę.
Szkoda, że żadne z nich o tym nie wie,
jak wielkim darem są też dla siebie.
Służą mi zawsze i choć je cenię,
bywa, że niosą nam zagrożenie.
Wracają zatem posłańcy w zgodzie,
szczebiocząc sobie coś o pogodzie.

6. Pokoloruj kamienie zgodnie z rytmem.
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1. Opowiedz, co przedstawia ilustracja. Dokończ kolorować domek.

2. Przeczytaj tekst. Połącz w pary przedmioty, które zabiera na wyprawę każde dziecko.
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To torba na wyprawy. Marek pakuje do torby
okulary i koło. Aldona wkłada do torby mapy
i kompas. Olek pakuje do torby kanapki i butelki.
Franek ma wiosło i ponton. To daleka wyprawa?
To wyprawa do domku na

.
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