
Temat: Mieszkańcy wiosennej łąki. 

 

1. Piosenka „Bal na łące”. 

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

Piosenka „ Pszczółka śpi w ogrodzie”. 
https://www.youtube.com/watch?v=O-

qZO2Pfzxc&list=PLemSZKsF9VlrSEsQtE0pYhe712GWDvht5 

Piosenka „ Ślimak pokaż rogi”. 
https://www.youtube.com/watch?v=y6l4ob_2tqQ 

 

 

2. Zagadki słowne - „Na wiosennej łące”. Dzieci odgadują zagadki  

i wskazują obrazki, które są ich rozwiązaniami. 

 

Dźwigam dom na grzbiecie, mam malutkie rogi. 

Chodzę bardzo wolno, czasem w poprzek drogi. (ślimak) 

 

Mam skrzydełka delikatne, tak jak płatki kwiatów. 

Lekko się unoszę nad łąką, gdy tylko zaświeci słonko. (motyl) 

 

Skacząc po łące szybko uciekam, gdy dziób bociana ujrzę z daleka. (żaba) 

 

Ledwie błyśnie słońce złote, słychać brzęk wesoły. 

To dla dzieci robią miodek, pracowite .......... ( pszczoły) 

 

Błyszczą jej kropki w promieniach słonka, lata nad łąką, a zwie się .......... 
(biedronka) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VL-IW-Xy0Jo
https://www.youtube.com/watch?v=O-qZO2Pfzxc&list=PLemSZKsF9VlrSEsQtE0pYhe712GWDvht5
https://www.youtube.com/watch?v=O-qZO2Pfzxc&list=PLemSZKsF9VlrSEsQtE0pYhe712GWDvht5
https://www.youtube.com/watch?v=y6l4ob_2tqQ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. „ Policz ile” - zabawa matematyczna. 

Dziecko oglądają obrazek „Łąka”, a rodzic zachęca do liczenia: 

Policz, ile jest na obrazku ślimaków? – klaśnij tyle razy 

Ile lata motyli? – podskocz tyle razy ile jest motyli 

Ile jest biedronek? – tupnij tyle razy 

Ile jest żab? – klaśnij tyle razy 

Ile jest pszczół ? - podskocz tyle razy 

 

Za każdym razem, dziecko wskazuje palcem na obrazku właściwe 

elementy, a rodzic liczy razem z dzieckiem. 

 

 



 

 

 

4. „Przygoda małej pszczółki”- opowiadanie 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. 

        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. 

 

5. Praca plastyczna „Pszczoła”.  

Wspólna praca rodzica z dzieckiem. Rodzic pomaga dziecku wyciąć 

elementy niezbędne do wykonania pracy. Potrzebne materiały:  

-pół talerzyka papierowego 

-żółta farba 

-czarny papier 

-białe kółka 

-czerwony papier 

-kalka techniczna/biały papier  

-czarny flamaster 

-klej 

-nożyczki 

 

 

  



                

 

               

 

              



 

 

 


