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„Na Majowej Łące’ 

 

Dzień dobry kochani! J Kto przypomni jaką mamy teraz porę roku? No oczywiście, że 

WIOSNĘ!! J Ostatnie dni przyniosły nam trochę deszczu i dlatego bardzo się 

zazieleniło! J Więc w tym tygodniu porozmawiamy o Majowej Łące!  

  

1. Na początek zapraszam Was do obejrzenia filmu o Majowej łące. Słuchajcie 

uważnie i spróbujcie odpowiedzieć na pytania. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=113&v=LKLf5EN1Ff4&feature=em

b_logo 

- Od kogo dostał zaproszenie Skrzat Borówka? 

- Kto zjada na łące trawę i zioła? 

- Która roślinka co posiada cztery listki przynosi szczęście? 

- Jakie owady żyją na łące? 

- Jakie zwierzęta oprócz owadów żyją na łące? 

  

2. „Na łące” – zagadki słowne. A teraz uważnie słuchajcie i na zagadki 

odpowiedzcie  

Na łące dzieci je zobaczą                 

I choć nie mają sprężyn w nogach, 

to wysoko skaczą. (koniki polne) 

Są czerwone i latają, 

na skrzydełkach czarne 

kropki mają. (biedronki) 

Zjada dużo liści, zwija się w kokonie. 

Zmienia się w motyla, nie ma śladu po niej. (gąsienica) 

Osiem nóżek sprawnych ma, 

lepką sieć szybciutko tka. (pająk) 

Z kwiatka na kwiatek przelatuje, 

w ulu słodki miód produkuje. (pszczoła) 

  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=113&v=LKLf5EN1Ff4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=113&v=LKLf5EN1Ff4&feature=emb_logo


3. „Wiosenna łąka” – zabawa muzyczno – ruchowa.  

Do tej muzycznej zabawy będzie Wam potrzebne kawałek bibuły lub wstążki. 

Wsłuchajcie się w muzykę i  wyobraźcie sobie, że jesteście na pięknej zielonej łące i 

poruszajcie się w rytm muzyki z wstążką/bibułą…. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mFWQgxXM_b8 

  

4. „Kogo spotkamy na łące?” – zabawa dydaktyczna 

Otwórzcie proszę pomoc do zabawy „Kogo spotkamy na łące?” i wysłuchajcie 

piosenki „Bzycząca zabawa” (mp3 dostępne w załączniku). Jeżeli usłyszycie danego 

owada wskażcie je paluszkiem na ilustracji. Kto spróbuje powtórzyć refren piosenki? J 

  

5. „Memory” – połącz w pary – gra interaktywna 

 

Zapraszam do interaktywnej gry i połącz zwierzęta w pary! J 

 

https://learningapps.org/watch?v=pqp2k566n20 

  

6. Dla chętnych wysyłam również karty pracy 

- Karta Pracy 1 – policz zwierzęta każdego rodzaju i narysuj w tabeli odpowiednią 

liczbę kropek 

- Karta Pracy 2 – popraw po śladzie trasy owadów 

- Karta Pracy 3 – połącz ilustracje i ich cienie 

  

7. „Łąka barwiona bibułą” – a na koniec stwórzmy kolorową łąkę!  

Do wykonania tej pracy będą potrzebne: biała kartka z bloku technicznego, 

kolorowa bibuła, pędzle, czysta woda, czarny/ciemny pisak. 

Wykonanie:  

- Układamy fragmenty kolorowej bibuły na dolnej połowie kartki. Za pomocą 

pędzelka nakładamy wodę na bibułę i moczymy ją za pomocą pędzla. 

- Górną część kartki wypełniamy zieloną bibułą w odcieniach niebieskiego (niebo) i 

jedną dużą plamą w kolorze żółtym (słońce). 

- Ponownie moczymy wodą suche fragmenty bibuły. 

- Po wyschnięciu praca wygląda dość oryginalnie, dlatego można zostawić taki efekt 

albo wykonać kolejny etap. J 

https://www.youtube.com/watch?v=mFWQgxXM_b8
https://learningapps.org/watch?v=pqp2k566n20


- Usuwamy bibułę z kartki, a następnie za pomocą czarnego pisaka rysujemy kontury i 

szczegóły obrazka: słońce, kształty kwiatów, liście i trawę na łące. 

 

 


