
ŁĄKA W MAJU 

 

Data: 14.05.2020 

Temat dnia: Wiosenna łąka 

Cele główne  

- utrwalenie nazw  roślin i zwierząt żyjących na łące 

- rozwijanie sprawności manualnej 

 

I. 1. Ogladanie filmu 

Na początek dnia proszę, aby dzieci obejrzały film o łące 🙂 

https://www.youtube.com/watch?v=LKLf5EN1Ff4&t=304s 

Po obejrzeniu filmu rodzic zadaje dziecku pytania: 

- Jakie rośliny rosną na łące? 

- Wymień mieszkańców łąki 

- Jakiego koloru było na łące najwięcej? 

 

2. Praca plastyczna przedstawiająca łąkę lub pole wg instrukcji z filmów Skrzata 

Borówki lub własnego pomysłu.  

 

II. 1. ” Zajączki” zabawa ruchowa.  

Rodzice zapraszają do wspólnej zabawy dziecko. Dziecko naśladuje skoki 

zajączków. Rodzice przeliczają ile skoków wykonało dziecko. Rodzice naśladują 

skoki zajączków. Dziecko przelicza ile skoków wykonał rodzic. 

 

 
2. Karta pracy, cz. 4, s. 43.  

Odszukanie na obrazku ukrytych zwierząt. Nazywanie ich. Określanie, dlaczego 

trudno było je odszukać. Oglądanie zdjęć. Słuchanie nazw produktów z roślin 

zielnych. 

III. 1. Opowieść ruchowa z ćwiczeniami artykulacyjnymi pt. „Mieszkańcy łąki” 

/ Rodzic czyta opowiadanie, dziecko naśladuje zachowania i dźwięki wydawane 
przez mieszkańców łąki/ 

Na pięknej majowej łące stał bocian i rozglądał się dookoła. Stanął na jednej nodze i 
głośno zaklekotał…… Stanął na drugiej nodze i odezwał się ponownie….. Wtem 

https://www.youtube.com/watch?v=LKLf5EN1Ff4&t=304s


ujrzał w trawie małego ślimaka, który poruszał się powoli. Dźwigał na plecach swój 
domek, omijając zręcznie przeszkody. Nagle usłyszał jakiś szelest. Przestraszył się i 
schował do skorupki. To żabka go przestraszyła. Skakała szybko jakby przed kimś 
uciekała. Zawołała głośno do swoich towarzyszek…… , wskoczyła do strumyka i 
zniknęła. Odezwały się inne żaby….. i też ukryły się pod wodą. Widziała to wszystko 
pszczoła, która siedziała na kwiatku. Słychać było wyraźnie jej głos…. Wzbiła się 
wysoko w powietrze i kołując, spoglądała na łąkę. Potem usiadła na najpiękniejszym 
kwiatku, jaki wypatrzyła, zabzyczała radośnie….. i zabrała się do zbierania pyłku. A 
potem odleciała do ula. 

 

2. Dzieci dzielą następujące wyrazy na głoski i sylaby 

Łąka, maj, bocian, osa, żaba, zajączek 


