
  Zajęcia na 12.05.2020r. 
 
Temat: Kwiaty na łące. 
 
Do zajęć przygotowujemy karty pracy cz.5 s.32,33,34 
 
Z rana dzieci wykonują zadanie w kartach pracy ze s. 32. 

 
1. Kolorowa łąka – słuchanie wiersza B. Formy Łąka.  
 

 Wprowadzenie do tematu 
 

     R. mówi zagadkę I. Fabiszewskiej.  
 
Wiosną kolorowa, pełno kwiatów w koło. Wiele tu owadów, wszystkim 
jest wesoło. Trawa się zieleni, pszczoła nektar spija. Dzieci grają w 
piłkę, czas tu szybko mija. (łąka) 
 
 • Słuchanie wiersza B. Formy Łąka. 
 
 Powiał letni wietrzyk, 
 łąka zapachniała,  
świeżą koniczyną  
pokryła się cała.  
Brzęczą głośno pszczoły, 
 pracują wytrwale.  
Zapylają kwiaty,  
nie nudzą się wcale.  
Słońce ciepłe blaski  
na ziemię wysyła. 
 Mienią się w nich skrzydła  
pięknego motyla.  
 Na łące tej chciałbym  
znaleźć się przez chwilę 
 i stać się prześlicznym,  
barwnym motylem.  
 
• Rozmowa na temat wiersza.  
R. pyta: Jak wyglądała łąka? Co robiły pszczoły na łące? O czym 
marzyła osoba z wiersza? Co można robić na łące?  
 
• Opowieść ruchowa Wycieczka na łąkę.  



R. zaprasza dzieci na majową wycieczkę. Włącza nagranie muzyki w 
rytmie marsza. Dzieci idą krokiem marszowym, przedzierają się przez 
zarośla (pochylają się i naśladują odgarnianie gałęzi), idą po wysokiej 
trawie (wysoko podnoszą nogi), siadają na trawie. 
 Następnie R pokazuje dz. zdjęcia najbardziej znanych kwiatów 
rosnących na łące (np.: rumianku, niezapominajki, maku, stokrotki, 
jaskra). Dzieci rozpoznają i nazywają kwiaty (5-latki), odczytują ich 
nazwy (6-latki). Liczą litery w poszczególnych nazwach. Wskazują 
wyraz, który ma najwięcej liter.  
 
https://soundcloud.com/user-956760406/7-nagranie-muzyki-do-marszu 

 

 

                                                                                                                                         
 
        Rumianek                                         Niezapominajka 
 

      
 
                 Mak                                                    Stokrotka 

 

                                               
                Haber                                                          Jaskier 

https://soundcloud.com/user-956760406/7-nagranie-muzyki-do-marszu


 
2. Wykonanie zadania w kartach pracy cz. 5 s.33. 
 
Dzieci: − kolorują rysunek zgodnie z kolorem kropek, − mówią za R. 
tekst w rytmie wyklaskiwanym przez niego. 
 
• Czarujemy kwiaty – ćwiczenia dłoni.  
Chustki szyfonowe (jeśli nie ma, można zastosować do tego 
ćwiczenia bibułę lub gazety) dla każdego dziecka. R. rozdaje 
dzieciom po jednej szyfonowej chustce. Dzieci zwijają chustki i 
trzymają je w prawej, zaciśniętej dłoni. Następnie bardzo powoli 
rozluźniają ucisk – kwiat się rozwija. Dzieci przekładają chustkę do 
lewej dłoni i powtarzają ćwiczenie. Zabawę powinno się kilkakrotnie 
powtórzyć. 
 
3. Karta pracy, cz. 5, nr 34  

 
     4. Przypomnienie piosenki Bal na łące 
 
https://www.youtube.com/watch?v=VL-IW-Xy0Jo 

 
     4. Zabawy na świeżym powietrzu. 
 
 

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

