
Zapraszam Was do dalszej wspólnej zabawy. Pięknie wykonujecie zadania, widać u was 

zaangażowanie. Myślę, że kiedy się spotkamy, będziemy mieli o czym rozmawiać. Pamiętajcie 

o prawidłowym trzymaniu przyborów. Wykonane przez Was prace składamy w teczkach. 

Proszę dokumentować swoją działalność poprzez wykonywanie zdjęć i wysyłanie ich do pani 

Ewy SMS. 

Maj, tydzień 3 Łąka w maju  

 

 

Dzień 1 Wyprawa na łąkę 

 

1.   Odgłosy łąki - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=IoC7WCfx6Z0 
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2. Łąka w maju – malowanie na mokrym kleju.  

Dla  dziecka biała kartka z bloku technicznego, płynny klej, pędzelek, farby plakatowe (jeśli są 

gęste, dobrze je rozcieńczyć wodą). R. prosi, aby dzieci przypomniały sobie, jak wyglądała 

łąka, którą widziały na ilustracji. Dzieci opisują swoje wrażenia. Wymieniają kolory, jakich 

dostrzegły na łące najwięcej. R. proponuje namalowanie tej samej łąki za pomocą techniki 

malowanie na mokrym kleju. Dzieci pokrywają sztywną kartkę płynnym klejem. Następnie 

malują farbami na mokrym podkładzie, palcami lub pędzlem. Starają się odtworzyć taki koloryt 

łąki, jaki zapamiętały z wycieczki. Po zakończeniu zadania odkładają prace do wyschnięcia.  

 

3.Słuchanie piosenki BAL NA ŁĄCE - piosenki dla dzieci 

https://www.youtube.com/watch?v=VL-IW-Xy0J

https://www.youtube.com/watch?v=VL-IW-Xy0Jo


o 
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Dzień 2 Kolorowa łąka 

1.Słuchanie opowiadania Ewy Stadmüller Smok łąkowy wielogłowy.  

 

 

– O czym wam poczytać? – zapytała mama, rozsiadając się wygodnie w fotelu ustawionym 

między łóżkami dzieci. – O Kubusiu Puchatku – zdecydowała natychmiast Ada. – Jak zaprosił 

Prosiaczka na piknik… – Piknik! – wykrzyknął Olek. – Zupełnie zapomniałem! Jutro jedziemy 

na piknik i pani prosiła, żeby każdy miał w plecaczku coś dobrego, czym mógłby poczęstować 

innych. – Masz szczęście, że wczoraj upiekłam ciasteczka – uspokoiła go mama – zapakujemy 

je do plastikowego pudełka, dorzucimy torebkę suszonych owoców i będziesz miał się czym 

dzielić. A dokąd się wybieracie? – Na łąkę. Pani powiedziała, że pojedziemy autobusem do 

ostatniego przystanku i kawałek przejdziemy piechotą. – I bardzo dobrze – ucieszyła się mama. 

– Trochę ruchu wam się przyda. Jazdą autobusem najbardziej zachwycony był Oskar, którego 

rodzice codziennie przywozili do przedszkola samochodem. Przez całą drogę gadał, śpiewał, 

wygłupiał się z kolegami i podjadał smakołyki, które mama spakowała mu do plecaczka. – 

Dalej pójdziemy na piechotę – oświadczyła pani, gdy wysiedli na ostatnim przystanku. – 

Abyśmy się nie nudzili, proponuję marsz w rytmie naszych przedszkolnych przebojów. Trzy, 

cztery – zaczynamy: Gdzie strumyk płynie z wolna, rozsiewa zioła maj... Olek nawet nie 



przypuszczał, jak bardzo takie wspólne śpiewanie pomaga wędrować. Nawet się nie obejrzeli, 

a już byli na miejscu. – Jak tu ślicznie… – westchnęła Zuzia. Faktycznie, rozgrzana słońcem 

łąka pachniała cudnie, słoneczko przyświecało, pszczoły bzyczały… Pani rozłożyła na trawie 

wielki koc, a na nim obrus w kratkę i papierowe talerze. – Proponuję, abyśmy wyjęli 

z plecaczków wszystkie smakołyki, a potem częstowali się tym, na co kto ma ochotę. 

Z początku niektórzy ociągali się trochę, ale kiedy Zosia poukładała na talerzach drożdżówki 

z makiem, Bartek orzechowe chrupki, a Zuzia pachnące jabłuszka, wszyscy po kolei opróżnili 

plecaczki.  – Ciekawe, że na świeżym powietrzu wszystko smakuje lepiej – pomyślał Olek, 

pałaszując z apetytem zwykłe słone paluszki przyniesione przez Madzię. – A teraz możecie się 

pobawić – oznajmiła pani, gdy na trawie nie pozostał już żaden ślad po tygryskowej uczcie. 

Kasia z Oliwką natychmiast pobiegły zbierać kwiatki, z których postanowiły upleść sobie 

wianki. Ania, Malwina i Dominika bawiły się w zgadywanki. Konrad z Bartkiem napompowali 

piłkę plażową i zaczęli grać, a Olek, Adaś i Kuba położyli się na kocu i obserwowali wędrujące 

po niebie obłoki. – Patrzcie, ten duży wygląda jak motyl – skojarzyło się Adasiowi. – A ten 

mniejszy jak zając – zauważył Kuba. – O, jak mu się wydłużyły uszy… Trzeci obłoczek nie 

przypominał kształtem żadnego zwierzaka. – Ani to żaba, ani ślimak – mruczał pod nosem 

Olek. – Już wiem! – wykrzyknął nagle. – To jest SMOK, KTÓREGO NIE WIDAĆ, bardzo 

groźny i podstępny. Skrada się po cichutku, a jego obecność zdradzają lekko poruszające się 

trawy. Ledwo wypowiedział te słowa, łąka zafalowała gwałtownie. – Ratunku! – wrzasnął 

Adaś, zrywając się na równe nogi, a Kuba, na wszelki wypadek, schował się za Olka. – 

Spokojnie, to tylko wiatr… – próbowała uspokoić chłopców pani. – Na… na pewno? – wyjąkał 

ciężko przestraszony Adaś. – Oczywiście! – usłyszał. – A ja wcale nie byłbym tego taki pewny 

– szepnął do Kuby Olek, nie spuszczając oczu z rozkołysanych traw. 

 

 

 

 2.Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania  

R. zadaje pytania:  

− Co można robić podczas pobytu na łące?  

− Jakie zwierzęta można spotkać na łące? 

 

 

3.Wykonaj wraz z rodzicem kostkę ze zwierzątkami mieszkającymi na łące. 
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Dzień 3 Mieszkańcy łąki 

1.Zagadka (Iwony Fabiszewskiej):  

Wiosną kolorowa, pełno kwiatów wkoło.  

Wiele tu owadów, wszystkim jest wesoło.  

Trawa się zieleni, pszczoła nektar spija.  

Dzieci grają w piłkę, czas tu szybko mija. (łąka) 

 

2. Zadanie na przeliczanie 

 

 



 

 

3. Narysuj motylki kolorową kredką, a następnie pomaluj rysunek. 

 



4. Policz obiekty i w pustych okienkach narysuj tyle samo kropek. 

 

 

 



5.  Ćwiczenie wyprostne – Bociany. 

 Dzieci układają krążki lub książki na głowach, prostują plecy, układają ręce na biodrach 

i powoli poruszają się po całym pokoju, wysoko unosząc kolana – bociany chodzą po łące. 
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Dzień 4 Kwiaty na łące 

1. 

 



2. Utrwalenie nazw i wyglądu łąkowych kwiatów 

 

rumianek 

 

maki 

 

chabry 



        stokrotki i mlecze 

3. Praca plastyczna- wykonanie łąki z nakrętek i płyt CD. Poproś rodziców o pomoc podczas 

klejenia nakrętek najlepiej klejem MAGIK. 

 

 

4. Co nam daje łąka? https://www.youtube.com/watch?v=s6ABV__VAgQ 

 

5. Wyszukaj różnice w obrazkach 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s6ABV__VAgQ


 
 

 

 

 
Dzień 5     TAJEMNICZE  ŻYCIE NA ŁĄCE 

 

1. Wysłuchanie wiersza Ela Pasławska - NA ŁĄCE  

UDOSTĘPNIJ 

Na łące, na łące, jest kwiatów tysiące: 

 

są tam stokrotki białe 

 

i dzwonki pachnące, i dużo innych kwiatów. 

 

Na łące, na łące, jest ssaków tysiące: 

 

są krety czarne, co kopią kretówki 

 

i zajączki szare, co mają ziemne kryjówki 

https://czasdzieci.pl/czytanki/id,100ccc-ela_paslawska_lace.html


 

i różne inne zwierzaki... 

 

Na łące, na łące, lata owadów tysiące: 

 

są tam motyle różnokolorowe, 

 

w paseczki i kropeczki, 

 

po kwiatach skaczą pszczółki, 

 

które w chowanego bawią się 

 

i śpiewają sobie tak: 

 

"La, la, la, jestem pszczółka pracusia, 

 

La, la, la, jestem pszczółka pracusia..."                                                                     

 

Nad łąką, nad łąką 

 

świeci żółte słonko, 

 

latają tam ptaszki: 

 

jaskółki i sójki i małe kukułki. 

 

Śpiewają piosenki, stukają w bębenki. 

 

I jeszcze na tej łące 

 

jest zielonych potworów tysiące! 

 

Mają oczy takie duże, 

 

a nóżki jak serdelki. 

 

Siedzą sobie cicho w trawie, 

 

lub rechoczą tak: 

 

"Re-re kum, kum. Re-re kum, kum..." 

 

 



2. Wytnij obrazki po przerywanych liniach, a następnie spróbuj je ponownie scalić

 

 
2. Rośliny łąkowe https://www.youtube.com/watch?v=bgYeAZm8mqk 

 

3.Mieszkańcy łąki https://slideplayer.pl/slide/10950938/ 
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5. Praca plastyczna- przestrzenna. Potrzebne materiały: klej, kartka A4, wycinanka, nożyczki 

i przede wszystkim chęci! 

 

 

 
 

6. Zadanie matematyczne 

 
 



7. Improwizacje taneczne z wykorzystaniem utworu Lot trzmiela. Nagranie utworu Lot 

trzmiela (Nikołaja Rimskiego-Korsakowa) 

https://www.youtube.com/watch?v=ucrKUO9FVfY Dzieci wykonują własne improwizacje 

taneczne. 

8.Rozwiązywanie zagadki. Zabawa ortofoniczna – Żaby na łące. Zdjęcie przedstawiające 

żabę. 

 R. mówi dzieciom zagadkę: 

 Na łące kumkają, zielone sukienki mają. (żaby)  

 

 

Dzieci odgadują zagadkę i wskazują na zdjęciu żabę. R. zachęca do wspólnej zabawy.  

Mówi tekst (Iwony Fabiszewskiej):  

Na łące żaby kumkały: Dzieci skaczą po sali, naśladując żaby, re, re, kum, kum, re, re, kum, 

kum, zatrzymują się i naśladują wypowiadane przez R. dźwięki, 

 Koncert piękny wszystkim dały, skaczą, zbliżają się do siebie i zatrzymują się w gromadce 

na środku sali, naśladują wypowiadane przez R. dźwięki, re, re, kum, kum, rech. ponownie 

skaczą po całej sali, naśladując żaby,  

Zielone suknie włożyły, zatrzymują się i naśladują wypowiadane przez R.  re, re, kum, kum, 

re, re, kum, kum.  

Swoim śpiewem zachwyciły, wstają i kłaniają się, re, re, kum, kum, rech.   Dzieci  powtarzają 

dźwięki wypowiadane przez R. 

 

 

 

 


