
                                                Tematyka: „Mieszkańcy łąki ”   (18.V-22. V.2020) 

 

Drogie Dzieci grupy III i Drodzy Rodzice.  

W najbliższych dniach zapraszamy Was do zabaw w trakcie,  których przeniesiemy się na majową łąkę. 

Przybliżymy Wam owady żyjące na łące, zapoznamy z cyklem rozwoju motyla – jak z nieciekawej 

gąsienicy przemienia się w pięknego motyla    

Przygotowałyśmy dla Was pomoce do pobranie ze strony internetowej przedszkola lub – (jeśli napiszecie do 

nas maila) - prześlemy je drogą mailową   

                                                                                                                       Nauczycielki grupy III  

mgr Anna Koźba, mgr Agata Zawadzka 

 

 

Zapraszamy do uważnego wysłuchania piosenki i potańczenia przy niej  :                                                                                     

Taniec Mai na łące https://www.youtube.com/watch?v=UG-WU0ZbgK8    

Wiersz I. Salach „Łąka”: 

Łąka tylu ma mieszkańców, 

zwierząt, roślin kolorowych. 

Tu motylek a tam pszczółka 

tutaj kwiatek  - O! Różowy! 

Z kopca wyszedł mały krecik, 

Obok niego idzie mrówka. 

Na rumianku w krasnej sukni 

przycupnęła boża krówka. 

Nad tą łąką kolorową 

bal wydały dziś motyle. 

Zapraszają wszystkie dzieci 

więc zatańczmy z nimi chwilę. 

 

Rozmowa na temat wiersza:  

 - O czym był wiersz? 

- Jakiego koloru była łąka? 

- Jakie zwierzęta wystąpiły w wierszu? 

- O jakich roślinach jest mowa w wierszu? 

- Co wydały motyle nad łąką? 

- Kogo zaprosiły motyle na bal? 

Obejrzenie ilustracji przedstawiających owady zamieszkujące na łące: 

https://dinoanimals.pl/zwierzeta/niezwykle-skrzydla-motyli/ 

http://Plik:Mrowka_rudnica_formica_rufa_small.jpg  

https://pl.wiktionary.org/wiki/pszczo%C5%82a#/media/Plik:Bee_March_2008-4.jpghttps:// 

http://bafka.ovh/2016/11/25/zwierzeta-mocy-wazka/https://pl.wikipedia.org/wiki/Biedronkowate#/media/ 

http://Plik:BIEDRONA.JPGhttps://pl.wikipedia.org/wiki/Mr%C3%B3wkowate#/media/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UG-WU0ZbgK8
https://dinoanimals.pl/zwierzeta/niezwykle-skrzydla-motyli/
http://Plik:Mrowka_rudnica_formica_rufa_small.jpg
https://pl.wiktionary.org/wiki/pszczo%C5%82a#/media/Plik:Bee_March_2008-4.jpghttps://
http://bafka.ovh/2016/11/25/zwierzeta-mocy-wazka/https:/pl.wikipedia.org/wiki/Biedronkowate#/media/
http://Plik:BIEDRONA.JPGhttps:/pl.wikipedia.org/wiki/Mr%C3%B3wkowate#/media/


 



Karta pracy – rysuj po śladzie bez odrywania ołówka od kartki, następnie pokoloruj obrazki 

 



Zagadka : 

Ten dobrze nam znany robaczek 

ma bardzo szykowny kubraczek. 

Kubraczek wytworny, czerwony, 

czarnymi plamkami zdobiony. BIEDRONKA 

 

Piosenka  „Biedroneczki są w kropeczki”  https://www.youtube.com/watch?v=LjUOzRNw7aA 

 

                                                                                                                                źródło: Sensoryka Poznań 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LjUOzRNw7aA


Karty pracy – matematyczne zabawy: 

1. Policz i narysuj w wyznaczonym polu tyle kresek  ile jest pajączków, biedronek, pszczółek i motyli 

 

 

                                                                              źródło : Centrum Edukcji i Nauczani 

 

 

 



Otocz jedną pętlą motyle, a drugą – kwiaty. Policz ,czego jest więcej. Narysuj w ramkach 

odpowiednią liczbę kropek 

 

 

 

Narysuj kwiatki zgodnie z podanym wzorem.(2 czerwone- niebieski – 2 czerwone – niebieski – itd.) 

 

 

 



Zagadki „Mieszkańcy łąki”: 

 Bardzo powoli chodzi po świecie, 

niewielki domek ma na grzbiecie.  ŚLIMAK 

 

On, gdy tylko wstaje słońce, 

z kwiatka na kwiatek lata po łące, 

by wszystkich, którzy są w okolicy 

barwa skrzydełek swoich zachwycić. MOTYL 

 

Użądlić boleśnie zdoła 

w bajce - Maja 

Co to?  PSZCZOŁA 

Piosenka „ Pszczółka Maja jest tu” https://www.youtube.com/watch?v=uKgNWASnXq4  

 

 

Muchy - zajadły wróg, 

ma aż osiem nóg, 

rozpina po kątach sieci, 

czatuje  czy mucha wleci. PAJĄK 

 

Zabawa dydaktyczna „Którego mieszkańca łąki brakuje?”: 

 Potrzebne będą obrazki owadów- mogą to być ilustracje z zabawy z cieniem. 

Na stole kładziemy 5 -6 obrazków przedstawiających zwierzęta żyjące na łące. Dziecko zamyka oczy, a 

rodzic odwraca jeden obrazek. Dziecko  mówi, którego mieszkańca brakuje. Potem zamiana. Można 

zwiększyć ilość obrazków. Po odgadnięciu nazwy owada dziecko podaje nazwę dzieląc na sylaby. 

Dlaczego owady są pożyteczne ? posłuchaj piosenki i odpowiedz. 
 

„Bąki z łąki”    https://www.youtube.com/watch?v=eOOfjYBIyak   

 

Piosenka „ Stonoga”   https://www.youtube.com/watch?v=mmootHFImx0   

 

Wysłuchaj bajki terapeutycznej i odpowiedzenie na poniższe pytania:  

https://www.youtube.com/watch?v=w3oDq9lsmFw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1PF0sAwY21LmPU4

GUIfZIxij4E09ERdq11nM--zKpyVTdv8-gZftS-pV8  

1. Co lubiła robić gąsienica Lili? 

2. Dlaczego czuła się samotna? 

3. Dlaczego biedronki nie chciały się z nią bawić? 

4. Jak się wtedy czuła? 

5. Kogo jeszcze gąsieniczka poprosiła, aby został jej przyjacielem? 

6. Jak zareagowała żabka na widok gąsienicy? 

7. Co Lili zobaczyła w kałuży? 

8. Po co gąsienica codziennie przychodziła pod kępkę niezapominajek? 

9. Dlaczego gąsienica zniknęła na wiele dni? 

10. Kto okazał się prawdziwym przyjacielem gąsieniczki 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uKgNWASnXq4
https://www.youtube.com/watch?v=eOOfjYBIyak
https://www.youtube.com/watch?v=mmootHFImx0
https://www.youtube.com/watch?v=w3oDq9lsmFw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1PF0sAwY21LmPU4GUIfZIxij4E09ERdq11nM--zKpyVTdv8-gZftS-pV8
https://www.youtube.com/watch?v=w3oDq9lsmFw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1PF0sAwY21LmPU4GUIfZIxij4E09ERdq11nM--zKpyVTdv8-gZftS-pV8


Karta pracy  

Połącz owady z ich cieniami. Który owad nie ma cienia? Zaznacz 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                                  źródło: ANWI edu 



Wiersze W. Ścisłowski 

„ŚWIERSZCZ” 

Gra na skrzypcach świerszcz swój koncert, 

każdy słucha go na łące, 

słucha pilnie zanim zaśnie, 

bo już mrok zapada właśnie. 

A świerszcz mówi: - Wiem co robię! 

Skrzypce zawsze mam przy sobie! 

 

„PASIKONIK” 

Zielony pasikoniku, 

skrzydła do lotu naszykuj 

i wietrzyk wiosenny goń! 

Pasikoniku zielony! 

Kto cię na łące dogoni? 

Chyba jedynie koń! 

 

 

Propozycja wykonania konika polnego:   

https://dzieciakiwdomu.pl/2016/06/konik-polny-z-drewnianej-klamerki-i-wyciorkow.html 

                                                

 

 

Zabawa ruchowa "Bzycząca zabawa": 

 https://www.facebook.com/100001073347361/videos/3020431684669247/ 

  

 

Nauka rymowanki  

                                                                                                                                                                                                        

„Ślimak, ślimak pokaż rogi, dam Ci sera na pierogi.                                                                                                                                       

Jak nie sera to kapusty, od kapusty będziesz tłusty”. 

 

Propozycja wykonania ślimaka : www.youtube.com/watch?v=eKs4PH3NW5Q   
 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdzieciakiwdomu.pl%2F2016%2F06%2Fkonik-polny-z-drewnianej-klamerki-i-wyciorkow.html%3Ffbclid%3DIwAR0_el3Tf4MTOPSG-YA_36ZGNJkZh__4bu3GpFGty9Du4IJRrRW1mOkHXZI&h=AT3GiS4WDIU3XCOXvEvZPPURreYx2vcUztTV3nQLo6CQE2K4B9CmN6cqPUxs-nU-jprTOAnL8umiemFcMjqhdx5ZCdhomQkQ1GBB5g9o3cz_JOAaS90i_aCKzhaa0uREnPo&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1e3l21LxPLR91VWSaDeEUGsJhVp60y5gev9TL3QdI3ZHFb0UgFW3uPblgkw_chID9po3BdemlLIhV4RKIzs9uG5KmWO3Re1LNefLUX86LYhtZoBD5GHZkHYZvUKDxkuCMknJ5vbTclFBVJkAOh8GMJCjl70UNHq1u4M_vVe_FM2Mj3zH0jLwX4otw
https://www.facebook.com/100001073347361/videos/3020431684669247/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DeKs4PH3NW5Q%26fbclid%3DIwAR03eyeH_uOsxPIRNUdOvqb_wggXjL9s5LfzV37Q_fct8r81ZmDsGTXqzrU&h=AT3PAOGTBiSZWvt5D5uN_0UmqvljJK9dLKVTLO_ve39peR7LvLtnXY8vVU4K0ho8zuMON1UxAfMKWQazZOpYQHYIxx3tyAItq1pXgz82Rs2kVaHxeH8JcEpAWJVNaGsnjao&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0GvDrRJn2Dpe_OzLl9H4ZdIdhejRcqmEVjbon84qWNt7QPyvPW2zDa6NMFJIC0aRBK_ReMDgRub1ALdyErdzuFr3e0MmCjMHJNgm_UDRCbMOv2upkiWh1Wr0rkHVy0H9EX5BtYsrvXSdQyb3mC5eNC4lb42A48M8mDYqRh3r0TM2ZKl-p42nLYtbMX


 

                                                                                                 Źródło : Sensoryk Poznań 



 



 

Zabawy plastyczne 

Motylek – kółeczka wyklej plasteliną  lub pomponikami, pozostałą część motyla wyklej papierem 

kolorowym  

 

 

 

 

 

Biedronka i inne owady. Wspólnie z dzieckiem wykonujemy dowolnego owada i dowolną techniką – 

plastelina, rolki papieru, opakowania po jajkach lub z kół. Miłej zabawy. 

 



                                     

           

 



 

 

Labirynt – doprowadź motyla do kwiatka 

 

 


