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MATERIAŁY PRZEZNACZONE DLA GRUPY „BIEDRONKI” 

DATA: 12.05.2020r. 

OPRACOWAŁA: Elżbieta Kuźniar 

 

Temat: Łąka w maju 

 

1. Słuchanie wiersza B. Formy „Łąka.” 

 Wprowadzenie do tematu. 

Nagranie odgłosów dochodzących z łąki (np. cykania świerszcza, bzyczenia 

pszczoły, rechotu żab, klekotania bociana) pozyskane przez rodzica. 

Rodzic włącza nagranie z odgłosami dochodzącymi z łąki. Pyta dziecko, gdzie 

można usłyszeć podobne głosy. Jeśli dziecko nie odgadnie, że chodzi o łąkę, 

rodzic mówi zagadkę I. Fabiszewskiej.  

Wiosna kolorowa, pełno kwiatów wkoło. 

Wiele tu owadów, wszystkim jest wesoło.  

Trawa się zieleni, pszczoła nektar spija.  

Dzieci grają w piłkę, czas tu szybko mija. (łąka) 

 Słuchanie wiersza B. Formy „Łąka”. 

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. 
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 Rozmowa na temat wiersza. 

Rodzic pyta: 

 Jak wyglądała łąka? 

 Co robiły pszczoły na łące? 

 O czym marzyła osoba z wiersza? 

 Co można robić na łące? 

 

 Opowieść ruchowa Wycieczka na łąkę. 

Odtwarzacz CD, nagranie muzyki do marszu, zielona tkanina lub krepina, 

sylwety kwiatów i ziół rosnących na łące (np.: rumianku, niezapominajki, maku, 

stokrotki, jaskra, babki lancetowatej), napisy, np.: rumianek, niezapominajka, 

mak, stokrotka, jaskier, babka lancetowata.  

Rodzic zaprasza dziecko na kolejną majową wycieczkę. Włącza nagranie 

muzyki w rytmie marsza. Dziecko idzie krokiem marszowym, przedziera się 

przez zarośla (pochyla się i naśladuje odgarnianie gałęzi), idzie po wysokiej 

trawie (wysoko podnosi nogi), siada na trawie. Następnie rodzic pokazuje 

sylwety (lub żywe okazy) najbardziej znanych kwiatów rosnących na łące (np.: 

rumianku, niezapominajki, maku, stokrotki, jaskra) i układa kartoniki z nazwami 

kwiatów. Dziecko rozpoznaje i nazywa kwiaty (5-latki), wspólnie z rodzicem 

odszukują ich nazwy i umieszczają pod sylwetami kwiatów. Dziecko liczy litery 

w poszczególnych nazwach. Wskazuje wyraz, który ma najwięcej liter. Układa 

nazwy kwiatów z rozsypanki literowej. Rodzic przekazuje dziecku podstawowe 

informacje na temat kwiatów, zwracając uwagę na ich znaczenie w przyrodzie  

i w życiu człowieka.  

 

2. Określanie kolorów na łące. Utrwalanie barw ciepłych i barw zimnych. 

Malowanie łąki wiosną za pomocą techniki malowania tiulem.  

Dla dziecka: kartka, farby w różnych kolorach, pędzel, plastikowa miseczka do 

rozrabiania farb, kawałki tiulu. 

Rodzic prosi, aby dziecko przypomniało sobie, jakich kolorów dostrzegło 

wczoraj na łące najwięcej. Dziecko wymienia nazwy kolorów. Rodzic pyta: Do 

jakich barw można zaliczyć kolory, które widziałeś na łące: do ciepłych czy do 

zimnych? Dlaczego łąka ma więcej ciepłych kolorów? Następnie proponuje 

dziecku namalowanie łąki wiosną za pomocą techniki malowania tiulem. 

Dziecko pokrywa karton farbą w wybranym kolorze – wykonuje tło. Następnie 

macza skrawki tiulu w farbie i odbija na kartonie – tworzy wiosenne kwiaty na 

łące. Używa barw w ciepłych kolorach.  

 

3. Ćwiczenia ruchowe. 

Krążek w kolorze żółtym, bębenek. 
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 Zabawa orientacyjno-porządkowa Żaby na łące.  

Dziecko jest żabą. Skacze po łące. Rodzic wypowiada sylabę kle. Żaba 

zatrzymuje się w bezruchu. Nasłuchuje, czy zbliża się bocian. Rodzic mówi: 

Bzzz. Żabka, uspokojona, nadal skacze wesoło po łące. Rodzic jest pszczołą. 

Fruwa po łące. Uważa, aby nie podfrunąć za blisko, gdyż żabka chętnie zjada 

różne owady, w tym pszczoły. 

 Ćwiczenie dużych grup mięśniowych – Kwiat rośnie.  

Dziecko siedzi w siadzie klęcznym. Pochyla się, głowę i ręce układa na 

kolanach. Na sygnał rodzica – klaśnięcie – powoli się prostuje. Najpierw klęka, 

podnosi powoli do góry głowę i ręce, następnie wstaje, wspina się na palce, ręce 

wyciąga jak najwyżej – kwiat rośnie, wyciąga swe płatki do słońca. 

 Ćwiczenie z elementem równowagi – Maki na łące. 

Dziecko jest makiem. Rozkwita na zielonej łące. Dziecko stoi, z rękami 

opuszczonymi wzdłuż tułowia. Rodzic pokazuje żółty krążek symbolizujący 

słońce. Mak rozkwita – dziecko stoi na jednej nodze, unosi powoli 

wyprostowane ręce, najpierw do boku, następnie do góry. Rodzic opuszcza 

krążek – słońce zachodzi – dziecko opuszcza wolno ręce, układa je wzdłuż 

tułowia, ponownie staje na dwóch nogach. Następuje zmiana nóg. 

 Zabawa bieżna Wiatr i chmurki. 

Rodzic zamienia dziecko w chmurkę, która przy dźwiękach bębenka porusza się 

w różne strony. Na przerwę w grze z małych chmurek tworzą się większe 

chmurki (dzieci podają ręce rodzicowi). Na ponowny dźwięk bębenka wiatr 

rozpędza chmury i znowu każda z nich jest osobno. Zabawę powtarzamy trzy 

razy. 

 Ćwiczenie uspokajające – marsz. 

Dziecko maszeruje po obwodzie koła, wdech nosem i wydech ustami  

z jednoczesnym unoszeniem i opuszczaniem rąk. 

4. Karty pracy, nr 30–31. 

1) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_5_5/mobile/index.html#p=32 

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

 

Dziecko: 

− opowiada, co dzieje się na łące,  

− porównuje wygląd łąki przedstawionej na obrazku z wyglądem łąki, na której 

było podczas wycieczki, 

− liczy wymienione elementy i zaznacza je na dole. 

 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_5_5/mobile/index.html#p=32
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-b-kp-cz5.pdf
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5. Zabawy w piaskownicy. Wykonywanie różnego rodzaju odcisków  

i rozpoznawanie odcisków wykonanych na piasku.  

Foremki, wiaderka, łopatki, grabki, materiał przyrodniczy.  

Dziecko wykonuje na piasku różnego rodzaju odciski i je rozpoznaje. 

Wykorzystuje do tego celu np. foremki, wiaderka, łopatki, grabki, materiał 

przyrodniczy dostępny w ogrodzie. 

 

 

Powodzenia! 
 


