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11.05 

TEMAT: CO SIE DZIEJE NA ŁĄCE? 

 

• Słuchanie wiersz I. Salach „Łąka” 

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 

Zapraszają wszystkie dzieci 

bal wydały dziś motyle 

Więc zatańczmy z nimi chwilę. 

• Rozmowa na temat wysłuchanego wiersz mająca na celu uaktywnienia myślenia dzieci, 

pytania kierowane do dzieci:  

– O kim jest wierszyk? 

–Wymień ich nazwy. 

- Gdzie mieszkają zwierzątka?  

• Zabawa ruchowo-artykulacyjna 

Zadaniem dzieci będzie naśladowanie sposobu poruszania się i głosu zwierząt, które zobaczą 

na obrazkach. Są to zwierzęta żyjące na łące 

-motyl, bocian, żaba, cykada, pszczoła. 



• zagadki 

Ledwie błyśnie słońce złote, słychać brzęk wesoły 

to dla dzieci robią miodek pracowite…/pszczoły/ 

Skaczą po łące, pływają w wodzie . 

Z bocianem żyją w ciągłej niezgodzie.(żabki) 

 

Co to za panie mają pasiaste ubranie, 

od nich słodki miodek na pewno dostaniesz. (pszczoły) 

 

Skrzydełka mam jak płatki, choć sam nie jestem kwiatem, 

I nad kwiatami w sło0ńcu wesoło fruwam latem. (motyl) 

 

To jest takie dziwne zwierzę, 

bo ma tylko jedną nogę. 

Własny domek ma na grzbiecie, 

kto to jest, na pewno wiecie?(ślimak) 

 

Chociaż są malutkie, bardzo pracowite. 

Spotkasz je na łące, bo są ich tysiące. (mrówki) 

 

Prawie nic nie widzi 

i ma długi ryjek. 

W czarnym kubraczku 

pod ziemią się kryje.(kret) 

 

Dziób czerwony, długie nogi. 

Żabki ze strachu schodzą mu z drogi.(bocian)  

 



Łatwo zauważysz między listeczkami 

jej czerwony płaszczyk z czarnymi kropkami.(biedronka) 

 

Znacie takiego małego konika, 

który jest zielony, 

w trawie sobie cyka?(konik polny) 

•Opowieść ruchowa „Spacer na łąkę”. 

 

Jest pogoda słonko świeci, dziś na łąkę idą dzieci - raz, dwa, trzy. 

(dzieci maszerują rytmicznie przy akompaniamencie grzechotki) 

 

A tu nagle pada deszczyk - kap, kap, kap. 

(dzieci w przysiadzie uderzają rytmicznie o podłogę) 

 

I po liściach tak szeleści - szur, szur, szur. 

(dzieci pocierają dłonią o dłoń) 

 

Deszcz ustaje - słonko świeci i na łąkę biegną dzieci - hyc, hyc, hyc. 

(dzieci biegają i rytmicznie podskakują) 

 

Dzieci bawią się z ochotą, nagle patrzą - wszędzie błoto - hop, hop, hop. 

(dzieci robią duże podskoki - nauczyciel wyznacza rytm) 

 

Jest pogoda słonko świeci  żabka wyszła im naprzeciw - bęc, bęc, bęc. 

(dzieci rytmicznie naśladują skoki żabki) 

 

Do odpoczynku zachęciła i opowiadanie szybko wymyśliła. 

 

OPOWIADANIE: „PRZYGODA MAŁEJ PSZCZÓŁKI” - C. LEWANDOWSKA. 

 

Był piękny wiosenny dzień. Rodzina pszczela wraz z małą pszczółką wybrała się na łąkę, by 

zebrać z kolorowych kwiatów nektar i pyłek. Pamiętaj Maju, nie oddalaj się, bo możesz 



zabłądzić i nie trafisz sama do naszego ula. Mamy bardzo dużo pracy, musimy zebrać nektar z 

kwiatów - powiedziała mama pszczoła. 

 Maja fruwała z kwiatka na kwiatek i zlizywała języczkiem nektar i pyłek z kwiatów. Nawet nie 

spostrzegła się, że oddaliła się daleko od swojej rodziny. I.... rozpłakała się. Co ja teraz 

zrobię? Jak trafię do swojego domku - ula? Nie pamiętam drogi. Aż tu, co to za duża 

pszczoła? Dzień dobry mała dziewczynko, co ty sama tu robisz? Jestem bąk Felek, dlaczego 

płaczesz? Ja jestem pszczółka Maja, przyfrunęłam na tę łączkę, by zbierać nektar ze swoją 

rodziną i się zgubiłam. I Maja się znowu rozpłakała. 

  

Nie płacz Maju, otrzyj z oczu łzy, ja ci pomogę i szybko znajdziemy twoją rodzinę. Wiem gdzie 

znajdują się najbliższe ule, pofruniemy Maju razem. I bąk Felek razem z mała pszczółką 

przyfrunęli do ula. Dziewczynka podziękowała bąkowi i postanowiła więcej nie oddalać się 

od swojej rodziny pomimo pracy podczas zbierania pyłku i nektaru z kwiatów. 

Rozmowa kierowana na temat opowiadania.  

- Gdzie wybrała się rodzina pszczółek? 

- Po co rodzina pszczółek poleciała na łąkę? 

- Co się przydarzyło małej pszczółce? 

-Kogo spotkała pszczółka na łące?  

-Co zrobił bąk?  

-Jak myślicie jak zareagowała mama, na to, ze Maja oddaliła się od swojej rodziny? 

 

Dzieci podają swoje pomysły. Oceniają postawę małej pszczółki. 
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Dzieci:  

− opisują, co widzą na obrazku,  



− liczą zwierzęta na obrazku: pszczoły, motyle, żaby i bociany,  

− rysują w ramce odpowiednią liczbę kropek przy obrazkach tych zwierząt,  

− opisują wygląd wianka na pierwszym rysunku,  

− szukają takiego samego wśród pozostałych.  

 

 


