
Witajcie kochani, na pachnącą łąkę dziś 

Was zapraszamy. Kolorowo się ubierzcie i 

dobre humorki ze sobą weźcie ! 
  



Piosenki do słuchania i śpiewania  

1. BAL NA ŁĄCE - piosenki dla dzieci 

https://youtu.be/VL-IW-Xy0Jo 

2. Śpiewające Brzdące - My jesteśmy żabki 

https://youtu.be/bSvnVcfC3-s 

3. Bąki z łąki - URWISOWO 

https://youtu.be/eOOfjYBIyak 

4. Dziecięce Przeboje - Kwiatkowa piosenka 

https://youtu.be/yubWVQdFFeY 

5. DJ Miki - Motyle 

https://youtu.be/A3JEJqsP5P4 

6. Wędrówki Skrzata Borówki - odc. 3 - Łąka 

https://youtu.be/LKLf5EN1Ff4 

7. Rosną sobie kwiatki - Piosenka dla dzieci 

https://youtu.be/9L4RS3kS9qc 

8. Zespół Dziecięcy Fasolki - Motyle na łące 

https://youtu.be/bMLsDqD86-E 

9. Piosenki dla dzieci - Po łące biega lato 

https://youtu.be/QHR9URbvf_E 

10. Bzycząca zabawa 

https://youtu.be/zUgzWqgYPeE 

11. Śpiewające Brzdące - Biedronka i muchomor 

https://youtu.be/IMXHCmLDkZE 

12. Łąka - Królestwo owadów 

https://youtu.be/4ff3ZzTM28g 

13. Bzycząca zabawa 2  

https://youtu.be/pL3M-z7n7Ts 

14. Majowa łąka 

https://youtu.be/cb0dNXPEYoc 

15. Kwiatki bratki - CHOCHLIKI 

https://youtu.be/KoAEIDEzG3Y 

16. Aida - Mucha W Mucholocie 

https://youtu.be/IueASDp61bc 

17. Była sobie żabka mała - Piosenki dla dzieci 

https://youtu.be/u0sql4bx4PI 

18. Mamo, mamo chodź na łąkę 

https://youtu.be/R54L1s0lgJ8 
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CO W TRAWIE PISZCZY? 

 

cele: 

- rozwijanie zainteresowania najbliższym otoczeniem 

- budzenie wrażliwości na piękno przyrody 

-motywowanie do uważnego słuchania ze zrozumieniem 

- rozwijanie sprawności manualnej 

- poznanie przyrody poprzez doświadczanie 

-zapoznanie z niektórymi właściwościami powietrza 

- rozwijanie kreatywności 

-rozwijanie myślenia przyczynowo - skutkowego 

- rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania zjawisk atmosferycznych 

-wyjaśnienie terminu: entomolog 

- konstruowanie gry 

-wdrażanie do uważnego słuchania i przestrzegania reguł gry 

- ćwiczenie w liczeniu 

-kształtowanie odpowiedzialności emocjonalnej 

 

 

PONIEDZIAŁEK 

 

1. Dziecko słucha piosenki  Urszuli Piotrowskiej "Lubię leżeć na trawie" . 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WIZqw5Vtros 

 

2. Rozmowa na temat tekstu piosenki. Przykładowe pytania: 

 

O kim opowiada tekst? 

Kogo można spotkać na łące? 

 

3. Łąka - rośliny i zwierzęta -  rozmowa na temat  filmu ilustrowanego muzyką Edvarda Griega 

"Poranek" (https://pl.pinterest.com/pin/807833251899410665/ lub  ilustracji. 

 



 
 

4. Zabawa ruchowa "Na łące"  - rodzic opowiada dziecku tekst piosenki własnymi słowami, a dziecko 

przedstawia tę opowieść ruchem. 

 

5 Zabawa "Co do tego pasuje?". Rodzic rozsypuje na stole połówki zwierząt łąkowych, a dziecko 

składa obrazki w całość. 

 

 

 

 
 



 

 

 
 

 

 

 

       

     



6. Rodzic proponuje dziecku wykonanie kolażu nt. "Łąka". Omawia z dzieckiem poszczególne etapy 

pracy: 

 

-wyszukanie w gazetach potrzebnych ilustracji i wycięcie ich 

-ułożenie na kartce kompozycji według własnego pomysłu 

- przyklejenie kompozycji do kartki 

 

 
 

7. Wspólne sprzątnięcie stołu po skończonej pracy. 

 

8. Oglądanie bajki Mrówka i konik polny  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ivHKEXeAT7o 

 

 

WTOREK 

 

1. Zabawa "Co czujesz?". Rodzic prosi, aby dziecko położyło się na dywanie i zamknęło oczy, a 

następnie powąchało otaczający świat. Po chwili dziecko siada na dywanie i dzieli się wrażeniami. 

Rodzic proponuje dziecku, aby wybrało się na spacer po domu i poszukało różnych zapachów.  

Po wykonaniu zadania dziecko opowiada o swoich spostrzeżeniach.  

 

2. Zabawa w skojarzenia "Zapach to...". Zapisywanie propozycji dziecka. 

 

3. Zabawa badawcza "Czym pachnie powietrze?". Rodzic pokazuje dziecku przygotowane słoiczki i 

wyjaśnia, że są w nich ukryte różne zapachy (zapachy spożywcze, zioła), które trzeba będzie 

rozpoznać. Rodzic włącza wentylator i prosi, aby dziecko powąchało powietrze i odpowiedziało na 

pytanie:  "Czy powietrze pachnie?". 



Następnie rodzic po kolei otwiera pojemniki, a dziecko rozpoznaje zapachy i próbuje je nazwać. 

Dziecko wyciąga wniosek: powietrze samo nie pachnie, ale przenosi różne zapachy (dzięki 

wentylatorowi dzieje sie to szybciej). 

 

Podpowiedź jak zrobić słoiki zapachowe można znaleźć na stronie  

 

https://www.domowemontessori.pl/sloiki-zapachowe-zrob-sam/ 

 

 
 

 

4. Zabawa plastyczna "Wachlarze". Rodzic proponuje dziecku wykonanie ręcznego "wentylatorka", 

czyli wachlarza.  

 

Wachlarze można zrobić składając  kartkę kolorowego papieru w harmonijkę albo  z talerzyka 

papierowego. Dziecko sprawdza doświadczalnie, czy zrobiony przez nie wachlarz ułatwia roznoszenie 

zapachów. 

 

 



 
 

 

ŚRODA 

 

1. Taniec do piosenki "Taniec Mai"  

 

https://www.youtube.com/watch?v=UG-WU0ZbgK8 

 

 

2.  Rodzic przypomina dziecku piosenkę Urszuli Piotrowskiej "Lubię leżeć na trawie" 

(https://www.youtube.com/watch?v=WIZqw5Vtros ) i odwołuje się do wcześniejszych wypowiedzi 

dziecka na temat jej treści. Przypomina nazwy zwierząt pojawiające się w tekście piosenki i pokazuje 

ich ilustracje:  biedronka, motyl, pszczoła, mrówka, konik polny). 

 

 
 



 
 

 

 

 
 

 
 



 
 

2. Rodzic wyjaśnia dziecku pojęcie entomolog. 

 

 
 

3. "Na zielonej łące" - konstruowanie gry planszowej. Rodzic rozkłada na dywanie duży arkusz 

papieru. Rysuje trasę gry w postaci kółek  i jednocześnie opowiada: To jest wspaniała łąka. Rośnie na 

niej bardzo dużo kolorowych kwiatów i zobacz kogo tam może spotkać (na wybranych kółkach 

przykleja sylwetki różnych łąkowych żyjątek).  

 

 
 

Rodzic tłumaczy dziecku reguły gry: 



 

- rozpoczyna gracz, który wyrzuci jedno oczko 

-gracz przesuwa się o tyle pól, ile oczek wyrzucił na kostce 

- wyrzucenie sześciu oczek oznacza, że gracz traci jedną kolejkę 

- wejście na pole z sylwetką łąkowego żyjątka oznacza pójście trzy pola do przodu 

 

(Pionki można zrobić z pudelek po zapałkach) 

 

3. Zabawa ruchowa  "Na łące". Dziecko wykonuje różne czynności w zależności jaki obrazek pokarze 

rodzic: 

 

     
 

 

4.Rodzic wybiera się z dzieckiem na łąkę i wspólnie próbują wytropić niektóre zwierzątka z tekstu 

piosenki.  

 

PIĄTEK 

 

1. Rodzic recytuje wiersz Anny Przemyskiej "Motylek" 

 

 

Motylek lekki 

fruwa nad łąką, 

w dole są kwiaty, 

w górze jest słonko. 

Fii, fii, fruu, fruu! – 

wesoło, wesoło mu. 

Motylek lekki 

fruwa nad światem, 

myśli, że słońce, 

jest dużym kwiatem.. 

Fii, fii, fruu, fruu! – 

wesoło, wesoło mu. 

Motylek lekki 

w trawie się błąka,, 

myśli, że kwiaty, 

to małe słonka. 

Fii, fii, fruu, fruu! – 

wesoło, wesoło mu. 

 

2. Rozmowa na temat wiersza. Przykładowe pytania: 

 



- Gdzie fruwał motylek? 

- O czym myślał patrząc na kwiaty? 

-Dlaczego myślał, że słonko to duży kwiat? 

- Czy motylek był smutny czy wesoły? 

 

3. Dziecko ogląda ilustrację przedstawiającą motyle - porównuje ich wygląd. 

 

 
 

4. Od gąsienicy do motyla - oglądanie bajki dla dzieci albo rozmowa na temat ilustracji. 

 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=YE-th5pAIJU 

 

 
 



 

5. Motyle na łące - zabawa matematyczna. 

  

Dziecko przeliczają motyle i porównuje liczebność  zbiorów. 

 

Ile jest żółtych motyli? 

Ile jest niebieskich motyli? 

Ile jest czerwonych motyli? 

Ile jest zielonych motyli? 

Których motyli jest najmniej?  

Których motyli jest najwięcej ? 

 

 

              
 

 

 

 
 

 

   
 

 

        
 

 

6.  Nauka układu tanecznego do piosenki  " Wiosna urodziły się Motyle" . 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. "Motylek" - kolorowanie obrazka według określonego kodu. 

 
 

8.  Oglądanie filmu "Najpiękniejsze motyle świata". 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Za1djTAb4qs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARTY PRACY 



 

 
 



 
 

 

 

 











 





  
 

 

 

 

 

  

  



POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 

 SPRAWNOŚĆ MANUALNA 

• „Kwiatki na łące” 

Cele: 

- rozwijanie sprawności manualnej rąk 

- doskonalenie umiejętności grafomotorycznych 

- usprawnianie percepcji wzrokowo-ruchowej 

- wzmacnianie wiary we własne możliwości 

- doskonalenie koncentracji uwagi 

- kształtowanie prawidłowego chwytu kredki  

Zadania: 

1. Rysowanie palcem w powietrzu wzorów różnych linii ( rodzic pokazuje – 

dziecko powtarza ) np. linia prosta z góry do dołu, linia falowana itd. oraz 

rysowanie palcem różnych figur np. koło, zakręcanie „ślimaczka” itp. 

2. Karty pracy ( grafomotoryka) 

Przed wykonaniem graficznym zadania dziecko wodzi palcem po wzorze 

linii. 



  



 



  



 



  



• Kwiaty widelcem malowane 

Cele:  

- doskonalenie sprawności manualnej 

- doskonalenie umiejętności malowania pędzlem 

- rozwijanie wyobraźni 

- utrwalenie nazw kolorów 

- wdrażanie do estetycznego wykonania pracy 

 

Potrzebne będą: widelec, farby plakatowe, białe kartki, pędzel  

 

Zadania: 

1. Dziecko wykonuje pracę plastyczną. 



2. Do powstałej pracy dziecko dokleja ramki (paski wycięte z tektury) tak, 

aby powstał obrazek do powieszenia. 

 

 

 

PROCESY POZNAWCZE 
• „Dziewczynka i motylek” – historyjka obrazkowa 

Cele: 

- rozwijanie umiejętności wypowiedzi całym zdaniem 

- poszerzanie zasobu słownictwa 

- doskonalenie umiejętności logicznego myślenia 

Zadania: 

1. Dziecko ogląda obrazki, a następnie opowiada ich treść ( tworzy 

historyjkę o motylku ). Rodzic pomaga dziecku zadając różne pytania 

ukierunkowujące wypowiedź cały czas chwaląc dziecko. 

 
  



2. Wykonuje karty pracy 



 



  



• Znamy te figury 

Cele: 

- utrwalenie nazw figur geometrycznych 

- doskonalenie spostrzegawczości 

- umiejętne i bezpieczne posługiwanie się nożyczkami 

- doskonalenie umiejętności skupienia uwagi 

Zadania: 

1. Obejrzenie filmu o figurach geometrycznych  

https://youtu.be/hvHbGPyPw34 

2. Dziecko wyszukuje przedmioty w otoczeniu kształtem przypominające 

figury geometryczne np. : 

- okno – prostokąt/kwadrat 

- drzwi – prostokąt 

- poduszka – kwadrat 

- koła w samochodziku – koło itd. 

3. Karty pracy 

4. Nauka piosenki o figurach geometrycznych -  

https://youtu.be/nYvgmNRYrP8 

https://youtu.be/hvHbGPyPw34
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