
Witamy was Kotki w kolejnym dniu naszych zabaw 

Temat kompleksowy; Łąka w maju 

Wtorek  19.05.2020 

Temat na dzisiaj; Kwiaty na łące 

 

zagadka 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) 

 

Posłuchaj wiersza  pt ,,Majowa łąka’’ B. Formy 

 

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- zapytaj dziecko ; 

Jak wyglądała łąka?  

Co robiły pszczoły na łące?  

O czym marzyła osoba z wiersza?  

Co można robić na łące? 

 

 

 

 



A teraz zapraszamy cię do opowieści ruchowej,, Wycieczka na łąkę. 

Szybko – Wolno 

https://www.youtube.com/watch?v=afceLnZTLP4&list=PLvZlry1e_Kw863FUlvea82_WGart_hJa9 

Dziecko motylek lata nad łąką lekko na palcach,  

-przedziera się przez zarośla (pochyla się i naśladuje  odgarnianie gałęzi), 

Dziecko motylki latają nad łąką lekko na palcach 

- idą po wysokiej trawie (wysoko podnoszą nogi), siadają na trawie w siadzie skrzyżnym 

 

Spójrzcie oto znane kwiaty rosnące na łące. 

 

 
 
 

stokrotki 

 
 

niezapominajki 

 
 

jaskry 

 

Powiedz, czy w pobliżu Twojego domu można zobaczyć te kwiaty, a może widziałeś je gdzie 

indziej.  

 
 
 

maki 

 
 

mniszek 

 
 

chabry 



 Dzieci 6 l; policz  litery w poszczególnych nazwach. Wskaż  wyraz, który ma najwięcej liter.  

Czy  te wyrazy mają taką samą liczbę liter i głosek/ wskaż wyraz który ma inną liczbę  

głosek i liter/. 

 

 Dzieci 5l; policz z ilu sylab składa się poszczególna nazwa kwiatów. Powiedz na jaką głoskę 

zaczynają się ich nazwy i na jaką kończą. 

 

 ŁĄKA-znaczenie w przyrodzie i w życiu człowieka. 

CIEKAWOSTKA; 

Łąka jest ekosystemem półnaturalnym, który tworzy zbiorowisko wieloletnich traw, kwiatów  
i ziół, stanowiące jednocześnie siedlisko różnych gatunków zwierząt – ptaków, drobnych 
ssaków, pająków i owadów, w tym motyli. Zbiorowiska trwałych łąk mają ogromną wartość 
dla ochrony krajobrazu. W zależności od dominujących barw kwitnących ziół, obserwuje się 
sezonową zmienność kolorowych aspektów runi łąkowej, od białych i żółtych wiosną do 
ciemnoczerwonych i brązowych jesienią.  

Wielogatunkowe barwne łąki stanowią miejsca bytowania i rozwoju owadów, zwłaszcza 
owadów zapylających kwiaty (pszczoły, trzmiele, muchówki, chrząszcze i motyle), bez 
których produkcja większości drzew owocowych i wielu roślin warzywnych byłaby 
niemożliwa. 

Zioła pastewne bogate w białko, składniki mineralne i substancje lecznicze stanowią istotny 
składnik diety zwierząt roślinożernych. Siano pozbawione takich gatunków roślin, jak np.: 
mniszek lekarski, krwawnik pospolity, brodawnik jesienny i babka lancetowata w 
zbiorowiskach łąkowo-pastwiskowych, nie ma pełnych wartości odżywczych i te braki 
mogą się ujemnie odbijać na zdrowiu zwierząt. 
 

Obszary łąkowo-pastwiskowe odgrywają istotne funkcje klimatyczne w krajobrazie –

głównie ze względu produkcję tlenu przez roślinność łąkową oraz nasycanie powietrza parą 

wodną. W ciągu doby oddają do atmosfery duże ilości pary wodnej, nawet do około 2 500 

litrów wody, co sprzyja oczyszczaniu powietrza z pyłów. 

 

• Zabawa ruchowa Kwiaty. 

Dziecko siedzi w siadzie klęcznym na podłodze. Schyla głowę  i kładzie  ręce na kolanach – jest  

kwiatem, który zwinął  swoje płatki w oczekiwaniu na słońce, śpi.  

Rodzic  podchodzi do dziecko, dotyka jego ramienia – kwiat budzi się do życia. Dziecko powoli 

podnosi się do klęku, wyciągając ręce (płatki) do słońca.  

Kołysze nimi  w  lewą i prawą stronę.  Na sygnał; klaśnięcie przez rodzica w ręce; dziecko zwijają 

swoje płatki. Ponownie układa  głowę i ręce na kolanach. 

 

 

 

 

 

 



 Ćwiczenia dłoni –Czarujemy kwiaty 

potrzebna będzie apaszka, może być chusteczka higieniczna, papierowy ręcznik /co masz pod 

ręką/ 

 Dziecko zwija apaszkę /chusteczka higieniczna, papierowy ręcznik / i trzyma ją w prawej, 

zaciśniętej dłoni. Następnie bardzo powoli rozluźnia  ucisk – kwiat się rozwija. Dziecko  

przekłada  chustkę do lewej dłoni i powtarza  ćwiczenie.  

Zabawę powinno się kilkakrotnie powtórzyć. 

 

A oto kilka ćwiczeń gimnastycznych; 

Pasek  kolorowej bibuły ,nagranie dowolnej muzyki. 

Walc wiedeński z Nocy i Dni 

https://www.youtube.com/watch?v=4OS0il2c9AU 

 

• Zgodnie z muzyką. 

Dziecko  biegnie po obwodzie pokoju  na palcach, kiedy nagranie muzyki jest głośne, a przykuca, 

kiedy nagranie muzyki jest ciche.  

• Tańczące bibułki. 

Przy nagraniu dowolnej muzyki dziecko swobodnie tańczy i porusza  paskami bibułki trzymanej 

najpierw w prawej, a potem w lewej ręce. Podczas przerwy w grze przykuca i układa na podłodze 

z bibułki dowolne kształty. 

• Po kole. 

Dziecko układa  na podłodze koło z bibułki i skacze dookoła niego obunóż, w jedną i w drugą 

stronę. 

• Powitania bibułką. 

Dziecko dotyka bibułką różnych części ciała wymienianych przez R. 

• Jak najwyżej. 

Dzieci wyrzucają bibułkę do góry, obserwują jej opadanie i łapią ją tuż nad podłogą. 

• Sprytne palce. 

Dziecko chwyta palcami stopy bibułkę leżącą na podłodze i podaje  ją sobie do rąk. 

• Rysujemy ósemkę. 

Dziecko przekłada bibułkę  z ręki do ręki na kształt ósemki pomiędzy rozstawionymi nogami. 

• Lustro. 

rodzic  z dzieckiem tworzą parę-jedno  z pary jest lustrem, które odbija ruchy partnera, naśladując 

je. 

• Wiatr i wiaterek. 

Dziecko dmucha  na paski bibuły z większym i z mniejszym natężeniem. 

• Latające owady. 

Dziecko  zgniata  bibułkę w kulkę , rzuca przed siebie i podąża jej  śladem. Na koniec wrzuca kulki 

do obręczy, którą przygotował N. 

• Marsz z muzyką. 

Dziecko  rytmicznie maszeruje dookoła pokoju. Na hasło stop- przykuca – na hasło do góry- 

wyskakuje w górę.  

Dzieci 5l karta pracy cz.5 -33,34 

 Dzieci 6l karta pracy cz.5 -33,34 

https://www.youtube.com/watch?v=4OS0il2c9AU


ZABAWY DODATKOWE; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pokoloruj kratki z literami tworzące  wyrazy; komar, żabka, mrowisko, stonoga. 

Policz ile każdy wyraz ma samogłosek , a ile spółgłosek. 

 

 



 Pokoloruj obrazek wg kodu 
 

 

 
 
 



 

Jeżeli chcesz możesz zagrać; 

Gry interaktywne 

Ćwiczenia na spostrzegawczość  Łąka 

https://view.genial.ly/5eb70cd82fb48d0d930ba33e 

Na jaką głoskę 

https://view.genial.ly/5eb6466a639bfa0d0fdc1978 

Sudoku 

https://view.genial.ly/5eb93f0d8a39780d0f676404 

 

 

 

                                                                 Życzymy wesołej zabawy. 
 

https://view.genial.ly/5eb70cd82fb48d0d930ba33e
https://view.genial.ly/5eb6466a639bfa0d0fdc1978
https://view.genial.ly/5eb93f0d8a39780d0f676404
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