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MATERIAŁY PRZEZNACZONE DLA GRUPY „BIEDRONKI” 

DATA: 11.05.2020r. 

OPRACOWAŁA: Elżbieta Kuźniar 

 

Temat: Na łące 

 

1. Karta pracy nr 28. 

1) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_5_5/mobile/index.html#p=31 

2) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-b-kp-cz5.pdf 

Dziecko: 

 czyta z rodzicem wyrazy, odszukuje je obok w tabeli i koloruje kartoniki, na 

których się .znajdują, 

 rysuje po śladzie drogę motyla do stokrotki,  

 rysuje po śladzie, nie odrywając kredki od kartki.  

 

2. „Łąka” - puzzle. 

Wyprawka plastyczna 

1) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-bibplus-wyp/mobile/index.html#p=57 

2) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-bibplus-wyp.pdf 

Dziecko wypycha puzzle z karty z wyprawki, a następnie składa je w całość. 

Może je włożyć do koperty do ponownego ułożenia lub przykleić na kartce A4. 

 

3. Słuchanie piosenki „Bąki z łąki” 

https://www.youtube.com/watch?v=eOOfjYBIyak 

Rozmowa na temat piosenki: 

 co to jest łąka? 

 wymień mieszkańców łąki? 

 o czym jest ta piosenka? 

 

3. „Na łące w maju” – wycieczka na łąkę, połączona z zabawami 

badawczymi. 

 

 Przygotowanie do wycieczki. Przypomnienie zasad bezpieczeństwa.  

Lupa lub szkło powiększające, aparat fotograficzny, lornetka, pojemnik do 

badania owadów, album zawierający zdjęcia i informacje o roślinach  

i zwierzętach, które można spotkać na łące, koc, piłka, zdjęcia: babki 

lancetowatej, dziurawca zwyczajnego, rumianku i mniszka pospolitego. 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_5_5/mobile/index.html#p=31
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-b-kp-cz5.pdf
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-bibplus-wyp/mobile/index.html#p=57
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-bibplus-wyp.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=eOOfjYBIyak
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Rodzic zapoznaje dziecko z celem wycieczki. Pokazuje album zawierający 

zdjęcia i informacje o roślinach i zwierzętach, które można spotkać na łące. 

Informuje, że dzieci będą mogły z niego korzystać, aby sprawdzić nazwy 

zaobserwowanych kwiatów i zwierząt oraz posłuchać ciekawostek o nich. 

Przypomina zasady zachowania obowiązujące w czasie wycieczki:  nieoddalanie 

się, uważne słuchanie poleceń, szanowanie przyrody. 

 

 Obserwowanie kwiatów na łące. Rozpoznawanie i nazywanie znanych 

dziecku gatunków. 

Dziecko spaceruje po łące. Obserwuje przez lupy i szkła powiększające rosnące 

na niej kwiaty. Nazywa znane gatunki roślin (np.: stokrotka, koniczyna, groszek 

wiosenny, pierwiosnek lekarski, niezapominajka). Wącha je. Opisuje swoje 

wrażenia. Jeśli nie potrafi rozpoznać kwiatów, wspólnie z rodzicem szukają 

odpowiedniego zdjęcia w albumie. Rodzic podaje nazwę rośliny i czyta 

ciekawostki na jej temat. Wykonuje zdjęcia. Dziecko zbiera rośliny, aby zrobić  

z nich w domu zielnik. 

 

 Poszukiwanie ziół na łące. 

Rodzic pokazuje zdjęcie babki lancetowatej, dziurawca zwyczajnego, rumianku 

i mniszka pospolitego. Dziecko szuka na łące ziół. Zbiera okazy do zielnika. 

Słucha ciekawostek na ich temat. 

Babka lancetowata ma bardzo cenne liście. Można je zasuszyć lub stosować 

świeże, zaraz po zerwaniu. Liście ucina się przy ogonku, tuż nad ziemią. Można 

je przykładać na oparzenia, stłuczenia czy trudno gojące się rany. Najlepszym 

czasem na zbiory babki lancetowatej jest okres jej kwitnienia, czyli od maja do 

sierpnia.  

Dziurawiec pospolity nazywany jest również zielem świętego Jana. Ma bardzo 

szerokie zastosowanie. Poprawia samopoczucie i działa przeciwbólowo. Ścina 

się górne części rośliny, wiąże w pęczki i suszy w ciepłym, przewiewnym, ale 

ciemnym miejscu. Zbiera się go od połowy czerwca.  

Rumianek jest bardzo popularnym ziołem, często stosowanym w leczeniu dzieci, 

np. wtedy, gdy boli gardło, bolą dziąsła lub gdy została podrażniona skóra. 

Koszyczki rumianku zbiera się od maja do sierpnia. Suszy się je rozłożone  

w cieniu.  

Mniszek pospolity pomaga np. gdy boli nas brzuch lub gdy nie mamy apetytu. 

Młode liście zbiera się na wiosnę. Można z nich zrobić sałatkę lub dodawać do 

innych sałatek. 

 

 Poznawanie budowy kwiatu. Wskazywanie odpowiednich części.  

Lupa lub szkło powiększające.  
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Dziecko obserwuje przez lupę i szkło powiększające np. kwiat mniszka 

pospolitego. Wymienia i wskazuje poszczególne części rośliny. Sprawdza, czy 

inne kwiaty mają taką samą budowę. 

 

 Obserwowanie życia zwierząt na łące. 

Lupa lub szkło powiększające. 

Dziecko obserwuje za pomocą lupy lub szkła powiększającego zwierzęta, które 

żyją na łące (np.: żuka, mrówkę, biedronkę, motyla, pająka). Opisuje ich wygląd 

i zauważone cechy, np.: sposób poruszania się, liczbę kropek na pancerzyku 

biedronki, kolory motyli. Zastanawia się, które kwiaty są ulubieńcami owadów 

lub po co ptaki przylatują na łąkę. Odnajduje w albumie odpowiednie zdjęcie 

zwierzęcia i porównuje je z naturalnym okazem. Słucha ciekawostek  

o wybranym zwierzęciu.  

 

 Słuchanie odgłosów dochodzących z łąki. 

Dziecko kładzie się na kocu, zamyka oczy i słucha odgłosów łąki. Rozpoznaje  

i nazywa dźwięki. Oddycha głęboko. Opisuje swoje wrażenia węchowe. 

 

 Obserwowanie łąki przez kolorową folię. 

Kolorowe folie przez które dziecko obserwuje łąkę. 

Dziecko opisuje swoje wrażenia. Wybiera jedną folię lub dwie folie, które jego 

zdaniem wywołały najciekawszy efekt.  

 

4. Zabawa ruchowa z elementami ćwiczeń ortofonicznych – Rozmowy na 

łące. 

Zdjęcia: pszczoły, konika polnego, muchy i żaby. 

Rodzic pokazuje zdjęcia: pszczoły, konika polnego, muchy i żaby. Wspólnie  

z dzieckiem ustala, jakie dźwięki wydają przedstawione na zdjęciach zwierzęta, 

np.: pszczoła – bzzz, bzzz, konik polny – cyk, cyk, mucha – zzz, zzz, żaba – 

rech, rech. Rodzic podnosi do góry wybrane zdjęcie. Dziecko naśladuje ruchy  

i głos charakterystyczny dla przedstawionego na nim zwierzęcia. 

 

5. Obserwowanie łąki w maju – rozmowa na temat obrazka. 

Segregowanie przyniesionych okazów przyrodniczych. Przygotowanie 

roślin do suszenia. 
Okazy przyrodnicze zgromadzone podczas wycieczki na łąkę, kartony. 

 

Dziecko opisuje swoje wrażenia z wycieczki na łąkę. Rodzic układa okazy 

przyrodnicze zgromadzone podczas wycieczki. Dziecko nazywa rośliny, 

segreguje je i przygotowuje do suszenia, np. rumianek rozkłada na papierze  

i umieszcza w cieniu. 
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6. Omówienie budowy kwiatu na podstawie mniszka pospolitego. 

Kwiat mniszka pospolitego zwanego dmuchawcem (naturalny, świeża roślina). 

 

7. Karta pracy nr 29. 

1) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_5_5/mobile/index.html#p=31 

2) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-b-kp-cz5.pdf 

 

Dziecko: 

− słucha nazw części mniszka pospolitego czytanych przez rodzica, wspólnie 

lub samodzielnie,  

− odnajduje je na naturalnej roślinie, powtarza nazwy, koloruje rysunek, 

− rysuje po śladzie, nie odrywając kredki od kartki. 

Powodzenia! 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_5_5/mobile/index.html#p=31
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-b-kp-cz5.pdf

