
ŁĄKA W MAJU 

Data: 12.05.2020 

Temat:  Motyle i kwiaty  

 

Cele główne  

-  zapoznanie z sześcianem 

-  rozwijanie umiejętności szeregowania 

- rozwijanie sprawności manualnej 

- budzenie zainteresowania przyrodą 

 

I. 1. • Karta pracy cz. 4, s. 39. Nazywanie zwierząt przedstawionych na zdjęciach. Otaczanie 

pętlą owadów. Dokańczanie rysunku motyla według wzoru.   

 

2. „ Co w trawie piszczy” – słuchanie wiersza czytanego przez rodzica 

Pewna mrówka- zuch nie lada  – raz wybrała się z wizytą 

Do Biedronki, która była jej znajomą znakomitą. 

Razem chciały zwiedzić łąkę, gdzie podobno świat ciekawy, 

Gdzie niesamowite rzeczy dzieją się w gęstwinie trawy. 

Wyruszyły więc o świcie, kiedy rosa trawę kryła, 

Naraz mrówka w małym dołku jakieś gniazdko zobaczyła. 

To pisklęta pliszki żółtej – odpowiada jej Biedronka, 

Mama z tatą polecieli pewnie dla nich po jedzonko. 

Popatrz tutaj przyjaciółko – w słońcu błyszczy pajęczyna. 

Pająk krzyżak już od rana polowanie swe zaczyna. 

Tam, pod kępką koniczyny, stoi pani chrabąszczowi. 

Właśnie nową porcją jajek w miękkiej glebie łąki chowa. 

Słyszysz, jaki szum nad głową? Oto pszczoły nadleciały, 



Będą nektar zbierać z kwiatów – zrobią z niego miód wspaniały 

A na liściach już żeruje smok zielony – gąsienica. 

Kiedy zmieni się w motyla – barwą skrzydeł swych zachwyca. 

Chodźmy szybciej, tu musimy minąć łukiem kretowisko. 

Za nim skowronkowe gniazdo będzie w trawie skryte nisko. 

Ojej! Pełznie tu zaskroniec – uważajcie żaby, myszy! 

Zapoluje na śniadanie, jeśli którąś z was usłyszy. 

Uciekają żaby susem, myszy kryją się do norki, 

Brzęczą w trawie muchy, osy oraz inne drobne stworki. 

Ruch na łące przez dzień cały, pędzą żuki, mkną motyle, 

Konik polny daje koncert – cisza nie trwa ani chwilę. 

Tu się mieni oleica, tam złotawa Mrożka błyszczy. 

Teraz wiem już Biedroneczko, co w łąkowej trawie piszczy. 

Wiele tu ciekawych zwierząt, pachną kolorowe kwiaty. 

Pójdę, powiem wszystkim dzieciom, jak świat łąki jest bogaty. 

Omówienie treści wiersza 

Rodzic rozmawia z dzieckiem o zwierzętach, które można spotkać na łące oraz zasadach 
wobec łąkowej przyrody, np. Szanujemy mieszkania zwierząt – nie niszczymy ich. Zwierzęta 
podziwiamy, oglądamy – nie łapiemy ich dla zabawy. Nie wypalamy trawy na łąkach. 
Obserwujemy zwierzęta w ich naturalnym środowisku. 

 

II. 1. Utrwalanie refrenu piosenki Wiosna na łące. 

https://www.youtube.com/watch?v=814z9Tpphkw 

 

2.  Karta pracy, cz. 4, s. 40. Oglądanie sześcianów. Określanie różnic i podobieństw między 

nimi. Oglądanie rozłożonego sześcianu – jego siatki. Liczenie kwadratów. Rysowanie na 

każdej ścianie innego owada. Oglądanie obrazków sześcianu w różnym położeniu.   

 

https://www.youtube.com/watch?v=814z9Tpphkw


 

3. Karta pracy, cz. 4, s. 41. Rysowanie szlaczków po śladach, a potem – samodzielnie. 

Rysowanie motyla po śladach. Kolorowanie rysunku. Rysowanie po śladzie drogi motyla do 

stokrotki.  

 

III. Kto ukrył się w trawie” – odkodowanie obrazka ( załącznik 1) 

Prosimy aby dziecko pokolorowało kratki obrazka według podanego schematu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



załącznik 1

 


