
Łąka w maju   14.05.2020r. 

Temat: Kwiaty  majowej   łąki. 

 

* Zabawa matematyczna Maki, kaczeńce, niezapominajki. 

Liczmany – czerwone, żółte i niebieskie kwiatki wycięte z papieru 

kolorowego/ wydruku, obręcze w tych kolorach/ pętle z kolorowych wstążek. 

– Załącznik nr 1 – Liczmany – kwiaty. 

 

Rodzic rozsypuje kolorowe kwiaty na dywanie – łące.  

Dziecko postępuje zgodnie z poleceniami Rodzica: 

- segregują kwiaty ze względu na kolor, wkłada  do właściwych obręczy/pętli, 

- układają rytm z kwiatów rozpoczęty przez Rodzica: czerwony, żółty, 

niebieski, czerwony, żółty... 

- układają dowolne rytmy. 

 

* Zabawa z pokazywaniem Wianek dla mamy. 

Dziecko pokazuje ruchem słowa opowiadania Rodzica:  

Dziecko:  

Na majowej łące rosną różnokolorowe kwiaty, unosi dłonie od podłogi w górę,  

pachnące maki, konwalie, fiołki i rumianki. unosi dłonie do nosa, robi wdech 

nosem,  

Dzieci przyszły na łąkę maszeruje po pokoju,  

i nazrywały kwiatów, wykonuje ruch zrywania kwiatów,  

z których uplotły wianek dla mamy. robi młynek przedramionami przed sobą,  

Zaniosły mamie niespodziankę, maszeruje w miejscu, łączy dłonie na wysokości 

piersi,  

a mama uśmiechnęła się i mocno przytuliła. splata ręce na wysokości ramion. 

 

* Oglądanie roślin łąkowych Zielnik. 

Załącznik nr 2 – Kwiaty łąkowe.  
 

Oglądanie roślin łąkowych lub kwitów przyniesionych z łąki. Rozpoznawanie 

znanych dziecku roślin i słuchanie informacji i ciekawostek czytanych przez 

Rodzica. Z przyniesionych kwiatów można wykonać zielnik. 

• Chaber (Centaurea L.) – rodzaj roślin z rodziny astrowatych, liczący 450-550 gatunków, 

rosnących głównie w Europie i na obszarze śródziemnomorskim. Chaber bławatek to roślina 

jednoroczna lub dwuletnia, pospolity chwast zbożowy, tworzący łany. Łodyga jest 

rozgałęziona od połowy swej wysokości. Liście dolne i odziomkowe są pierzastodzielne, 

liście górne są lancetowate, całobrzegie. Kwiaty są mają niebieski kolor, rzadko są różowe 

lub białe. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rodzaj_(biologia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rodzina_(biologia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Astrowate
https://pl.wikipedia.org/wiki/Europa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Morze_%C5%9Ar%C3%B3dziemne


• Mak polny ma owłosioną, sinawozieloną i lekko rozgałęzioną łodygę. Rosną na niej 

pojedynczo lub podwójnie pierzaste liście, które złożone są z lancetowatych odcinków. 

Brzegi liści są ząbkowane, a ich powierzchnia pokryta włoskami. Kwiaty umieszczone są na 

szczycie łodygi. Mają duże, okrągłe płatki w jaskrawoczerwonym kolorze i z czarną plamką    

u nasady. Po przekwitnięciu powstają odwrotnie jajowate makówki wypełnione drobnymi, 

okrągłymi nasionami. 

• Czerwona koniczyna służy do zapobiegania i leczenia chorób układu oddechowego, takich 

jak kaszel, przeziębienia, astma i zapalenie oskrzeli. (10) Wykazuje naturalne działanie 

oczyszczające w organizmie, zmniejsza niepokój i dyskomfort podczas choroby, i ma 

zdolność do rozluźnienia flegmy. 

• Mniszek lekarski. Kwiat powszechnie widziany na łąkach i niechlubnie uważany za chwast 

w przydomowych ogródkach. Usilnie zwalczany przez właścicieli trawników. Ten niepozorny 

żółty kwiat jest nie tylko jadalny, ale posiada niezwykłe zdrowotne własności. Mniszek 

lekarski jest doskonałym źródłem witamin A, C, K, wapnia, potasu, żelaza, cynku i manganu. 

Stosowany w domowym leczeniu zapobiega wielu dolegliwościom.  

 

*  Praca plastyczna: Maki i chabry 

Wyprawka  plastyczna, karta nr 28, kredki, bibuła, klej. 

Dziecko: 

- rysuje po śladzie, kończy rysować łąkę, 

- wykleja płatki maków czerwoną bibułą, a niebieską – kwiaty chabrów. 

* Zabawa ruchowa z elementem skoku – Z kwiatka na kwiatek.  

 

Kółka wycięte z gazety.  

Rodzic układa na podłodze w rzędzie obok siebie kółka wycięte z gazety 

(kwiatki). Dziecko stoi  ustawione przed kółkami, ma  za zadanie, skacząc                

z nogi na nogę, wskoczyć do każdego kółka, tak aby żadnego nie pominąć.  
 
 

* Ćwiczenia ortofoniczne na podstawie wiersza B. Szelągowskiej Majowa 

łąka. 

Rodzic prezentuje wiersz. Powtarza treść wiersza powtórnie, a dziecko 

powtarza fragment tekstu: za, zo, ze, zu, zy to majowe dni! 

 

Majowa łąka, 

pachnąca łąka; 

Tu widać myszkę, 

słychać skowronka… 

Za, zo, ze, zu, zy 

to majowe dni!  

Pająk zaplata 

pośród traw sieci, 

a mała pszczółka 



do kwiatka leci. 

Za, zo, ze, zu, zy 

to majowe dni!  

Ważka spogląda 

na dół ciekawie. 

Kret nowy kopiec 

wykopał w trawie. 

Za, zo, ze, zu, zy 

to majowe dni!  

Bąk bzyczy głośno, 

trzmiela szukając. 

    A wokół brzozy 

wciąż biega zając. 

Za, zo, ze, zu, zy 

to majowe dni!  

Na małym krzaczku 

przysiadła mucha. 

Z wielką uwagą 

motyla słucha. 

Za, zo, ze, zu, zy 

to majowe dni!  

I konik polny 

też nie próżnuje, 

małej biedronce 

kropek pilnuje. 

Za, zo, ze, zu, zy 

to majowe dni! 

Tyle się dzieje 

ciągle na łące! 

Aż z ciekawością 

zerka tam słońce. 

Za, zo, ze, zu, zy 

to majowe dni! 
 

 

* Ćwiczenia dźwiękonaśladowcze Odgłosy łąki. 

Dziecko biega, naśladując podany przez  Rodzica odgłos zwierzęcia żyjącego na 

łące: konik polny – cyk, cyk; żaba – kum, kum; osa – bzzzz…; skowronek – fiu, 

fiu. 

 

• Praca plastyczna „Kwiaty” 

Wyprawka plastyczna, karta H, nożyczki, kredki. 



Dziecko: 

- koloruje kwiaty, 

- wycina kwiaty po liniach przerywanych. 

• Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy mowy – język, 

wargi, żuchwę. 

 

Lusterko dla dziecka. 

Rodzic demonstruje prawidłowe wykonanie ćwiczeń, dziecko powtarza je 

kilkakrotnie. 

Bocian i żaba – dziecko naśladuje dziób bociana, ściąga wargi mocno do 

przodu, otwiera je i zamyka, a następnie rozciąga szeroko wargi jak żaba, która 

jest zadowolona, że schowała się przed bocianem. 

Biedronka ma dużo kropek – dziecko rysuje czubkiem języka kropki na 

podniebieniu, przy szeroko otwartych ustach, unosi język do góry. 

Kret – tak jak kret wychodzi ze swego podziemnego domku, tak dziecko unosi 

język do góry, w stronę nosa, a potem znów chowają za górnymi zębami.  

Pszczoła – dziecko naśladuje bzyczenie pszczoły: bzzz, bzzz, bzzz.  

Motyl – jak motyl porusza skrzydłami, tak dziecko porusza naprzemiennie 

językiem od jednego do drugiego kącika ust.  

Konik polny – tak jak konik polny skacze w górę i w dół, tak dziecko otwiera 

szeroko usta i językiem skacze za górne zęby i za dolne zęby. W tym ćwiczeniu 

język nie wychodzi przed zęby. 

 

 

 


