
Zajęcia na dzień 11.05.2020r. 
 
Temat tygodnia: Łąka w maju. 
 
Temat dnia: Wycieczka na łąkę. 
 
Przygotowujemy karty pracy cz. 5. s. 29, 30-31.  

1.Słuchanie wiersz I. Salach „Łąka” (wykorzystujemy karty pracy s.30-
31). 

Łąka tylu ma mieszkańców 
zwierząt, roślin kolorowych 
Tu motylek, a tam pszczółka, 
tutaj kwiatek – o różowy! 
Z kopca wyszedł krecik mały 
obok niego idzie mrówka 
Na rumianku w krasnej sukni 
przycupnęła boża krówka. 

Nad tą łąką kolorową 

bal wydały dziś motyle 
Zapraszają wszystkie dzieci  
Więc zatańczmy z nimi chwilę. 

 

3.Rozmowa na temat wysłuchanego wiersza mająca na celu 
uaktywnienia myślenia dzieci, pytania kierowane do dzieci:  

–  O kim opowiadał wiersz? 

 – Wymień nazwy zwierząt i roślin występujących w  wierszu. 

-  Gdzie mieszkają zwierzątka? 

4.Wykonanie zadania w kartach pracy cz. 5 s 30-31 

 

5.Zabawa ruchowo-artykulacyjna 



Rodzice zachęcają dzieci do zabawy. Objaśniają, że ich zadaniem 
będzie naśladowanie sposobu poruszania się i głosu zwierząt, które 
zobaczą na obrazkach. Są to zwierzęta żyjące na łące. 

6.Prezentacja portretów owadów- zagadki 

W czarne kropeczki spódniczkę ma 
siada na trawie  panienk  a  ta. /biedronka/ 

 

 

 

Lekko unoszą się nad łąką, gdy tylko zaświeci słonko 
mają skrzydła kolorowe i małe czułki na głowie./motyle/ 

 

 

Ledwie błyśnie słońce złote, słychać brzęk wesoły 
to dla dzieci robią miodek pracowite…/pszczoły 



 

7.Analiza wyglądu wybranych owadów: 

-przeliczanie odnóży, czułek , kropek. 
-zwrócenie uwagi na zróżnicowaną budowę : głowa, tułów, odwłok 
-szukanie cech wspólnych : skrzydła , czułki, sześć odnóży 
-poszukiwanie różnic: dłuższe i krótsze czułki, kolor, kształt. 

8.Zabawa rozwijająca orientację przestrzenną „Gdzie jest motyl?” (może 
być kawałek bibuły serwetki coś lekkiego). 

Dzieci tworzą motyle z kolorowych kawałków bibuły, zwijając je pośrodku. 
Ustawiają motyle względem siebie według poleceń rodzica np. nad 
głową, na ramieniu, na stopie, pod kolanem, po swojej lewej lub prawej 
stronie itp. 

9.Ćwiczenie oddechowe 

Dzieci dmuchają na motyla na jednym wydechu jak najdłużej, ćwiczenie 
powtarzają kilka razy. 

10.Wysłuchanie  piosenki „ Bal na łące” 

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

Krótka rozmowa o treści wysłuchanej piosenki. 

11.Zaproszenie dzieci do wykonania pracy plastycznej „Biedronka” 

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

12. Pobyt na świeżym powietrzu – rodzice pomagają dzieciom wyszukać 
na łące i zabrać do domu kwiat mniszka lekarskiego, i inne okazy 

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


przyrodnicze. Po powrocie do domu dzieci nazywają rośliny segregują je 
i przygotowują do suszenia, np. rumianek rozkładają na papierze i 
umieszczają w cieniu. 

Omówienie budowy kwiatu na podstawie mniszka lekarskiego.  

Wykonanie zadania z kart pracy cz.5 s. 29. 

 


