
TEMAT:  WIOSNA NA ŁĄCE 

 

Poniedziałek 

1. Słuchanie wiersza 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 bal wydały dziś motyle. 

Zapraszają wszystkie dzieci, więc zatańczmy z nimi chwilę. 

Dziecko odpowiada na pytania:  
O czym opowiada wiersz?  
Kto mieszka na łące?  
 
Prosimy, aby Rodzic jeszcze raz przeczytał wiersz, a zadaniem dziecka  
w trakcie czytania wiersza jest zilustrowanie go ruchem wg własnego pomysłu.  
Dziecko wymienia jeszcze raz mieszkańców łąki i dzieli ich nazwy na sylaby, 
przelicza sylaby w wyrazie. 
 
2. Praca plastyczna: „Łąka” na podstawie wysłuchanego wiersza i własnych 

doświadczeń, dowolną techniką. 
 

Wtorek 

1. Zagadki słowne – rodzic czyta zagadki, zadaniem dziecka jest odgadnięcie. 

Pszczoła – nad łąką często lata, zbierając nektar w kwiatach. Bardzo słodko smakuje 
to, co w ulu produkuje. 

Motyl – w pogodny dzień nad łąką lekko  lata, suszy skrzydełka w słońcu, siadając na 
kwiatach. 

Biedronka – mała, czerwona, bożą krówką zwana, ma czarne kropeczki – z tego jest 
nam znana. 

Żabki – zielone, kumkają nad stawem, w chowanego z boćkiem prowadzą zabawę. 

Mrówki – pracowity naród malutki uwija się co dzień szybciutko. Cały dzień ciężko 
pracuje – mrowisko w lesie buduje. 



Komar – zanim poczujesz, już cię ukłuje. Niejeden wieczór latem zepsuje. 

Ślimak – latem mnie spotykaliście, lubię zjadać różne liście. Kiedy boję się lub śpię, 
do muszelki chowam się. 

Kret – choć nie widzi wcale, radzi sobie doskonale. Przed swym wrogiem w obawie, 
ukrywa się pod kopcem w trawie. 

Po odgadnięciu zagadek pytamy jakiego koloru są te zwierzęta i jak dzieci myślą 
dlaczego?  
Zwracamy tu uwagę, na znaczenie barw ochronnych dla życia zwierząt. 
 
2. Puzzle: „Mieszkańcy łąki” – prosimy o wydrukowanie lub naszkicowanie 

wybranego owada. Zadaniem dziecka jest pokolorowanie owada,  
następnie rodzic potnie obrazek na 7-8 części.  
Zadaniem dziecka jest złożenie obrazka, przyklejenie na kartce. 

 
3. Słuchanie piosenki „Bąki z łąki” you tube. Dziecko uważnie słucha utworu, 

wymienia nazwy mieszkańców łąki, określa tempo i nastrój utworu, tworzy 
improwizacje ruchowe do utworu. 

 
Środa  

1. Praca plastyczna na podstawie wiersza „Bocian” B. Formy 

Bocianie przybyłeś dziś do nas, witają cię dzieci i łąka zielona. 

Dostojnie twe nogi stąpają po trawie, czarno-białe pióra w słońcu lśnią ciekawie. 

Tak jak ty wysoko nogi podnosimy, kle, kle śpiewamy z tobą, boćku miły. 

Bocianie, bocianie przybyłeś dziś do nas kle, kle, kle, kle, kle, kle. 

 

Dziecko lepi z plasteliny lub wykleja na kartce bociana uwzględniając  
jego charakterystyczne cechy – długi, czerwony dziób, długie czerwone nogi,  
biało-czarne upierzenie. 

KILKA CIEKAWOSTEK O BOCIANACH: 

Ø Bocian biały buduje gniazdo ze słomy, gałęzi, łajna, szmat i papierów.  
Może mieć ono nawet 2 metry średnicy, gdyż każdego roku bocian 
powracający z Afryki łata gniazdo i tym samym je powiększa.  
Ich gniazda najczęściej powstają na wiejskich terenach, blisko terenów 
rolniczych. Mogą one ważyć nawet 2 tony. 

Ø Żyją one w parach, jednak kiedy przychodzi czas na podróż do Afryki,  
zbierają się w wielkie stada. 



Ø Podczas wędrówki mogą przelecieć nawet do 12 tysięcy kilometrów. 
Ø Bocian biały jest mięsożerny, żywi się szczególnie rybami, owadami,  

płazami, a także małymi ssakami i ptakami. 
Ø Chociaż bocian biały i czarny pochodzą z tej samej rodziny to za sobą  

nie przepadają. 
Ø Bociany należą do dosyć „małomównych” ptaków. Klekot jest najbardziej 

znanym głosem, który z siebie wydają. Dorosłym bocianom zdarza się syczeć, 
jednak jest to dźwięk bardzo cichy i dlatego słabo słyszalny dla człowieka. 

Ø Pisklęta wydają znacznie więcej dźwięków, szczególnie do komunikacji  
z rodzicami. Jest to pisk, syczenie, a nawet coś przypominające mruczenie 
kota. Nie porozumiewają się za pomocą klekotu, gdyż ich dzioby twardnieją 
dopiero z biegiem czasu i są wówczas zbyt miękkie. 

Ø Chociaż bociany wyglądają raczej na łagodne ptaki, to zdarza się im upolować 
większą zwierzynę np. zające czy łasicę. 

 

Czwartek 

Zabawa matematyczna „Kropki biedronki”   

Prosimy narysować i wyciąć czerwone koło, podzieli kreską na pół – to będzie 
biedronka, która chodziła po łące i pogubiła kropki. Teraz zalewa się łzami prosi 
dzieci o pomoc: „Miałam 6 kropeczek już ich nie zobaczę”. Dzieci odpowiadają  
na pyt. Jak się czuje biedronka? Dlaczego ciągle płacze? Rodzic wyjaśnia,  
że jeszcze nikt je nie pomógł i zachęca dziecko, aby pomogło szukać ukrytych 
wcześniej czarnych kropek. Gdy dziecko znajdzie 6 kropek rodzic prosi, aby dziecko 
ułożyło na jednym skrzydełku 2 kropki, na drugim 1. Prosi dziecko: policz, ile kropek 
ma biedronka. Na który skrzydełku ma więcej/mniej kropek, o ile? Dziecko 
odpowiada. Rodzic dokłada 1 kropkę na tym skrzydełku,  na którym jest 1 kropka  
i dziecko ponownie przelicza. Rodzic mówi, że wieje wiatr i zabiera biedronkom 
kropki.( dziecko dmucha delikatnie na kropki). Następnie szukają kropek i układają je: 
na jednym skrzydełku 2kropki, na drugim 3. Rodzic zadaje pytania jak wcześniej. 
Biedronka dziękuje za pomoc w odnalezieniu kropek. 

Dziecko przykleja kropki ma skrzydłach biedronki w dowolny sposób, ma ich być 6. 

 

Piątek  

Praca plastyczna „Biedronki, pszczółki, motylki – orgiami z koła. 

Potrzebne będą: biała kartka, zielona krepina, koła o średnicy 5 i 7 cm kolorowe  
po obu stronach, klej, mazaki. 

 



Sposób wykonania pracy:  

na dole kartki przyklejamy trawę z krepiny. Owady przyklejamy nad trawą. 

Biedronka – 2 obustronnie czerwone koła jednakowej wielkości składamy na pół. 
Połówkę jednego koła smarujemy klejem i łączymy z połówką drugiego koła. 
Rysujemy na skrzydełkach kropki i czułka. 

Pszczółka – na jednym dużym żółtym kółku rysujemy czarne paski, 4 mniejsze 
niebieskie kółka doklejamy do kółka żółtego, tworząc skrzydełka. 

Motylki – 4 różnokolorowe kółka składamy na pół, po 2 wkładamy do połowy,  
a następnie łączymy ze sobą. Dorysowujemy czułka. 

 

Język angielski: Opposites – bawimy się przeciwieństwami: 

Big – small 

Fast – slow 

Stand up – sit down 

Tall – short 

Zachęcamy do odsłuchania piosenki o przeciwieństwach: 
https://www.youtube.com/watch?v=hXxHonmYz6c 

 

 


