
Łąka wiosną  

Dzień 1  

1. Obejrzyjmy filmik przybliżający łąkę w maju  Słuchajcie uważnie 
LINK https://www.youtube.com/watch?v=KdP_v0x0LXs 

 
2. Kończenie rymowanek dotyczących owadów i roślin spotykanych na łące.  

Dzieci wymieniają słowa rymujące się z podanymi słowami.  

 

 Trawa, kwiaty, biedronka – to na pewno …. (łąka) 

 Czerwone jak gotowane raki – to … (maki) 

 Ma żółty środek, białe płatki, 

łodyga u niej witka. 

Ten łąkowy kwiat to … (stokrotka)  

 Piegowata dama, po łące chodzi od rana. 

Wygrzewa się w promykach słonka. 

To maleńka … (biedronka) 

 Czy to fruwają kwiaty? Jest ich tyle. 

Nie! To … (motyle) 

 Lata, lata koło nosa. Uwaga! To … ! (osa) 

 Lata, lata obok czoła. Kto to? To miodna … (pszczoła) 

  

3. Poznanie kwiatów łąkowych. 

Rodzic mówi rymowankę i pokazuje obrazki wymienionych kwiatów. 

 

Rosną na łące kwiatów tysiące: 

 

czerwone maki  

https://www.youtube.com/watch?v=KdP_v0x0LXs


i niebieskie chabry  

jaskry żółte  jak słońce  

i stokrotki  pachnące.  

 

Rytmiczne dzielenie (na sylaby) nazw poznanych kwiatów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Znajdź 5 różnic na obrazku  

 
 

5. Spróbuj nazwać ptaki przedstawione na rysunku. 

Zadania nie trzeba drukować i nie trzeba rysować kresek, dziecko może 

pokazać na palcach ile widzi ptaków.  



 
 



Dzień 2 

1. Zabawa przy piosence „Pięć małych żabek” 

https://www.youtube.com/watch?v=0GaPsIIdW2c 

Dziecko porusza się dowolnie. Na hasło : Uwaga –jeden! zatrzymuje 

się i podskakuje w miejscu. Na hasło: Uwaga –dwa! Zatrzymują się i 

klaszczą w dłonie. Ćwiczenie powtarzamy kilkakrotnie. 

2. Filmik edukacyjny o pszczołach 

https://www.youtube.com/watch?v=osAR2QTZfs8&t=131s 

Pszczoły wytwarzają miód z pyłków, nektaru, który zbierają z 

kwiatów. Miód jest bardzo zdrowy. Dzieci, które go jedzą, rzadziej 

chorują. 

3. „PRZYGODA MAŁEJ PSZCZÓŁKI” – C. LEWANDOWSKA. 

Był piękny wiosenny dzień. Rodzina pszczela wraz z małą pszczółką wybrała 

się na łąkę, by zebrać z kolorowych kwiatów nektar i pyłek. Pamiętaj Maju, nie 

oddalaj się, bo możesz zabłądzić i nie trafisz sama do naszego ula. Mamy 

bardzo dużo pracy, musimy zebrać nektar z kwiatów – powiedziała mama 

pszczoła.   Maja fruwała z kwiatka na kwiatek i zlizywała języczkiem nektar i 

pyłek z kwiatów. Nawet nie spostrzegła się, że oddaliła się daleko od swojej 

rodziny. I…. rozpłakała się. Co ja teraz zrobię? Jak trafię do swojego domku – 

ula? Nie pamiętam drogi. Aż tu, co to za duża pszczoła? Dzień dobry mała 

dziewczynko, co ty sama tu robisz? Jestem bąk Felek, dlaczego płaczesz? Ja 

jestem pszczółka Maja, przyfrunęłam na tę łączkę, by zbierać nektar ze swoją 

rodziną i się zgubiłam. I Maja się znowu rozpłakała.Nie płacz Maju, otrzyj z 

oczu łzy, ja ci pomogę i szybko znajdziemy twoją rodzinę. Wiem gdzie znajdują 

się najbliższe ule, pofruniemy Maju razem. I bąk Felek razem z mała pszczółką 

przyfrunęli do ula. Dziewczynka podziękowała bąkowi i postanowiła więcej nie 

oddalać się od swojej rodziny pomimo pracy podczas zbierania pyłku i nektaru z 

kwiatów. 

Rozmowa kierowana na temat opowiadania. Udzielanie odpowiedzi na pytania: 

Gdzie wybrała się rodzina pszczółek? 

 Po co rodzina pszczółek poleciała na łąkę? 

 Co się przydarzyło małej pszczółce? 

 Kogo spotkała pszczółka na łące? 

 Co zrobił bąk? 

https://www.youtube.com/watch?v=0GaPsIIdW2c
https://www.youtube.com/watch?v=osAR2QTZfs8&t=131s


 Jak myślicie, jak zareagowała mama Mai na to, że pszczółka oddaliła się 

od rodziny? 

Dzieci podają swoje pomysły. Oceniają postawę małej pszczółki. 

4. Oglądanie obrazków mrówki i ślimaka.  

Określanie ich wyglądu. Wyjaśnianie podanych porównań: pracowity 

jak mrówka, powolny jak ślimak.  

 

 
 

5. Ćwiczenia w książce 

3 latek – strona 38-39 

 

 

 



Dzień 3 

1. Trochę zabawy z określaniem kierunków: „z boku”, „przed”, „za”. 

Zabawa ruchowa na powitanie: 

Drogi rodzicu pobaw się proszę razem z dzieckiem: 

 

Gimnastyka to podstawa 

dla nas dzieci dobra sprawa. 

Ręce w górę, w przód i w bok, 

skłon do przodu, przysiad skok. 

Marsz do koła, gra muzyka 

I skończona gimnastyka. 

 

Zabawa ruchowo- naśladowcza z określaniem kierunków  „z boku”, 

„przed”, „za”. 

Drogi rodzicu przeczytaj proszę dziecku polecenia, pokaż mu a następnie 

niech wykona to sam. 

Zabawa z krzesełkiem: 

– Stań za krzesełkiem. 

– Usiądź na krzesełku. Popatrz do przodu. Popatrz w bok. 

– Stań przed krzesełkiem 

– Stań obok krzesełka 

 

Zabawa z piłką: 

– stań za piłką 

– stań przed piłką 

– stań obok piłki 

– podnieś piłkę do góry 

– postaw piłkę na podłodze 

– podnieś piłkę z podłogi 

– rzuć piłkę do mnie. 

2. Dziecko próbuje narysować biedronkę razem z rysowanym wierszykiem  

https://www.youtube.com/watch?v=bTypDkh-

nEc&list=PLn3ozp_pWTCpn1jo2zK9-nmyqCivCvZwL&index=1 

Zdjęcie pracy proszę przesłać na e-mail przedszkola. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bTypDkh-nEc&list=PLn3ozp_pWTCpn1jo2zK9-nmyqCivCvZwL&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=bTypDkh-nEc&list=PLn3ozp_pWTCpn1jo2zK9-nmyqCivCvZwL&index=1


3. Zadania poniżej dostępne w książce 4- latek. strona 54-55. 

Wklejam zdjęcie, aby 3 latki również wykonały te zadania. 

Czytanie tekstu wyrazowo-obrazkowego. (Rodzic czyta tekst, a dzieci 

podają nazwy obrazków)  

Rozmowa na temat tekstu : 

- Gdzie wybrały się dzieci? 

- Jakie ptaki zobaczyły? 

- Jakie zobaczyły owady? 

- Czyj kopiec widziały? 

- Jakie kwiaty zbierały dzieci?  

- Co jeszcze robiły na łące?  

 
 

 



Dziecko nazywa przedstawione na obrazku. Rytmiczne dzielenie ich na 

sylaby.  

 
4. Karty pracy 

3 latek cz. II strona 16 

4 latek cz. II strona 42-43 

 

 

 

 

 

 



Dzień 4  
1. Zabawa ruchowa – kształtująca postawę ciała do piosenki „Wiosna 

na łące” 

https://www.youtube.com/watch?v=814z9Tpphkw 

Dziecko wykonuje przysiad. Przy dźwiękach piosenki powoli 

podnoszą się aż do wyprostu wyciągając ręce wysoko do góry 

 – są kwiatami, które rosną. 

 

2. Łąka i jej mieszkańcy  

Filmik edukacyjny 

https://www.youtube.com/watch?v=0WvQjDu9JWI&fbclid=IwAR

2yBr23_aNR--QSvDt1MDeO-

BhUhFUbcA5DiEPc6ZvfEDw892K7bSW6yqY 

 

3. Ćwiczenia logopedyczne 

 

BOCIAN I ŻABA - dziecko naśladuje dziób bociana, ściągając 

wargi mocno do przodu, otwiera je i zamyka, a następnie rozciąga 

szeroko wargi jak żaba, która jest zadowolona, że schowała się 

przed bocianem 

BIEDRONKA MA DUŻO KROPEK- dziecko rysuje czubkiem 

języka kropki na podniebieniu, przy szeroko otwartych ustach, 

unosząc język do góry.  

KRET - tak jak kret wychodzi ze swego podziemnego domku, tak 

dziecko unosi język do góry, w stronę nosa, a potem znów chowają 

za górnymi zębami.  

PSZCZOŁA - dziecko naśladuje bzyczenie pszczoły: bzzz, bzzz, 

bzzz ... 

MOTYL - jak motyl porusza skrzydłami, tak dziecko porusza 

naprzemiennie językiem od jednego do drugiego kącika ust.  

KONIK POLNY - tak jak konik polny skacze w górę i w dół, tak 

dziecko otwiera szroko usta i językiem skacze za górne zęby i za 

dolne zęby.  

 

4. Karty Pracy cz. II 

3- latek strona 15 

4 latek strona 44-45 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=814z9Tpphkw
https://www.youtube.com/watch?v=0WvQjDu9JWI&fbclid=IwAR2yBr23_aNR--QSvDt1MDeO-BhUhFUbcA5DiEPc6ZvfEDw892K7bSW6yqY
https://www.youtube.com/watch?v=0WvQjDu9JWI&fbclid=IwAR2yBr23_aNR--QSvDt1MDeO-BhUhFUbcA5DiEPc6ZvfEDw892K7bSW6yqY
https://www.youtube.com/watch?v=0WvQjDu9JWI&fbclid=IwAR2yBr23_aNR--QSvDt1MDeO-BhUhFUbcA5DiEPc6ZvfEDw892K7bSW6yqY


Dzień 5 
1. Drogi Skrzacie! Pokaż jak tańczysz! 

Mieszkańcy łąki czekają, abyś dołączył do ich balu! 

https://www.youtube.com/watch?v=VL-IW-Xy0Jo 

 

2. Praca plastyczna 

Dzieci zamalowują kartkę papieru zieloną farbą w różnych 

odcieniach, tak aby powstała trawa. Pozostawiają chwilę do 

wyschnięcia. Wycinają z różnych czasopism elementy 

charakterystyczne dla łąki – zdjęcia, obrazki, rośliny, zwierzęta.  

Przyklejają wycięte elementy na pomalowanej kartce, 

dorysowują to, co według nich powinno się tam znaleźć.  

 

3. Skrzaciku, spróbuj odgadnąć które zwierzątko ukryło się pod 

cieniem.  

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=VL-IW-Xy0Jo


4. Zabawa matematyczna “Motyle i kwiaty” 

Potrzebne nam będą jakieś przedmioty – mogą to być klocki, 

karteczki, kredki… 

Przedstawiamy dzieciom sytuacje… 

Pewnego dnia zakwitły na łące 2 stokrotki (dziecko kładzie 

2przedmioty ), następnego dnia zakwitły jeszcze 3 (dokłada 3 

przedmioty). Ile stokrotek zakwitło na łące? 

– Na łące rosło 8 stokrotek. Dzieci zerwały 4. Ile stokrotek 

zostało? 

– W słoneczny dzień nad łąką fruwały 4 motylki cytrynki. Za 

chwilę przyleciało jeszcze 6 motylków. Ile motylków fruwa 

teraz nad łąką? 

– Na kwiatkach siedziało 10 motylków. 3 motylki odfrunęły? Ile 

motylków zostało na kwiatkach? 


