
Witajcie KRASNOLUDKI ☺ 

 

Dziś zapraszamy Was na bal na łące. Każdy z Was za chwilkę wymyśli swój własny 

taniec. Poniżej umieszczony jest link do utworu, który posłuży Wam do tańca. Pamiętajcie, że 

skoro jest to bal na łące to musimy się zmienić w jakieś owady, barwne kwiaty lub  zwierzątka, 

które odwiedzają od czasu do czasu łąkę. Życzymy udanego balu. 

 

„Nad Pięknym Modrym Dunajem” Johann Strauss II 

https://www.youtube.com/watch?v=T_xEGyk4MTM 

 

A teraz zapraszamy Was do zabawy. 

 

„Odgłosy łąki”- ćwiczenia dźwiękonaśladowcze 

Dziecko biega naśladując podany przez rodzica odgłos zwierzęcia żyjącego na łące: 

Konik polny – cyk, cyk 

Żaba – kum, kum 

Osa – bzzzz 

Skrowronek – fiu, fiu 

 

Drodzy Rodzice w trakcie zabawy możecie zmieniać i wymyślać inne owady czy 

zwierzątka odwiedzające łąkę. Możecie też dołożyć odgłosy przyrody czy zjawisk 

atmosferycznych np.: 

Wiatr – fiuuuu, fiuuuuu 

Deszcz – kap, kap, kap 

Drzewa – szuuuuu. Szuuuu 

Dzwoneczki – dzyń, dzyń 

 

Usiądźcie wygodnie i posłuchajcie wiersza.  

https://www.youtube.com/watch?v=T_xEGyk4MTM


Ćwiczenia ortofoniczne na podstawie wiersza -  Drodzy Rodzic czytając wiersz prosimy, 

aby   dziecko powtarzało za wami  fragment tekstu:  za, zo, ze, zu, zy to majowe dni! 

 

 

B. Szelągowskiej „Majowa łąka”. 

 

Majowa łąka, pachnąca łąka; 

Tu widać myszkę, słychać skowronka… 

Za, zo, ze, zu, zy to majowe dni! 

 

Pająk zaplata pośród traw sieci, 

a mała pszczółka do kwiatka leci. 

Za, zo, ze, zu, zy to majowe dni! 

 

Ważka spogląda na dół ciekawie. 

Kret nowy kopiec wykopał w trawie. 

Za, zo, ze, zu, zy to majowe dni! 

 

Bąk bzyczy głośno, trzmiela szukając. 

A wokół brzozy wciąż biega zając. 

Za, zo, ze, zu, zy to majowe dni! 

 

Na małym krzaczku przysiadła mucha. 

Z wielką uwagą motyla słucha. 

Za, zo, ze, zu, zy to majowe dni! 

 

I konik polny też nie próżnuje, 

małej biedronce kropek pilnuje. 

Za, zo, ze, zu, zy to majowe dni! 

 

Tyle się dzieje ciągle na łące! 

Aż z ciekawością zerka tam słońce. 

Za, zo, ze, zu, zy to majowe dni! 

 



Zabawa matematyczna „Maki, kaczeńce, niezapominajki”. 

 

Do tej zabawy będą potrzebne: Liczmany – czerwone, żółte i niebieskie kwiatki wycięte 

z papieru kolorowego, wycięte koła w tych kolorach. 

Rozsypcie kolorowe kwiaty na dywanie – łące. A następnie wykonajcie polecenia: 

• posegreguj kwiaty ze względu na kolor, połóż do właściwego koła, 

• ułóż rytm z kwiatów rozpoczęty: czerwony, żółty, niebieski, czerwony, żółty… 

• ułóż dowolne rytmy 

 

 

 

Zabawa z pokazywaniem „Wianek dla mamy”. 

Za pomocą ruchu pokazuj słowa opowiadania : 

 

Na majowej łące rosną różnokolorowe kwiaty – unieś dłonie od podłogi w górę, 

pachnące maki, konwalie, fiołki i rumianki – unieś dłonie do nosa, zrób wdech nosem, 

Dzieci przyszły na łąkę  i nazrywały kwiatów –  wykonaj ruch zrywania kwiatów, 

z których uplotły wianek dla mamy – zrób młynek przedramionami przed sobą, 

Zaniosły mamie niespodziankę – maszeruj w miejscu, złącz dłonie na wysokości piersi, 

a mama uśmiechnęła się i mocno przytuliła – splećcie ręce na wysokości ramion lub przytulcie 

się do mamy 

 

 

 

Mieszkańcy majowej łąki – zagadki. 

 

Obejrzyjcie proszę filmik i spróbujcie odgadnąć kto mieszka na łące 

https://www.youtube.com/watch?v=LIsNWZUA8X4 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LIsNWZUA8X4


Zadanie 1. „Na łące” – policz owady i kwiaty, a następnie w odpowiednim kółeczku narysuj 

taką liczbę kropeczek odpowiadającej liczbie owadów i kwiatów znajduje się na tej łące. 

 

 



Zadanie 2.  „Kwiat” – spróbuj samodzielnie narysować kwiatka według podanego wzoru. 

Jeżeli Ci się uda to możesz teraz narysować piękna kwiecistą łąkę. 

 

 

 

 
https://pl.pinterest.com/pin/209980401361191166/ 

https://pl.pinterest.com/pin/209980401361191166/


Zadanie 3. „Sudoku”- Wytnij sześć kartoników z motylkami.  Dopasuj i przyklej motylki  

(z góry na dół, z lewej do prawej) tak, aby nie było dwóch takich samych  motylków  

w rzędzie. 

  

 
https://pl.pinterest.com/pin/490188740669629846/ 

https://pl.pinterest.com/pin/490188740669629846/


Zadanie 4. „Owady” - Do wykonania  tej pracy będzie nam potrzebna farba plakatowa, 

plastelina, kredka świecowa. Zadanie to można wykonać na trzy sposoby:  

1. Maczamy palec w farbie i w wyznaczonych miejscach przez kółka odpijamy 

(stemplujemy) palec. 

2. Z plasteliny lepimy małe kuleczki, a następnie w wyznaczonych miejscach przez 

kółka delikatnie je przyklejamy i rozcieramy. 

3. Świecową kredka kolorujemy bardzo starannie w wyznaczonych miejscach 

przez kółka. 

Sami możecie wybrać sobie dowolny obrazek oraz sposób w jaki chcecie wykonać 

pracę. Na każdej pracy są wyznaczone kolory jakich należy użyć, aby powstał barwny obrazek. 

 
https://pl.pinterest.com/pin/808185095619708919/ 

https://pl.pinterest.com/pin/808185095619708919/


 
 

https://pl.pinterest.com/pin/711779916096394827/ 

 
 

https://pl.pinterest.com/pin/568438784219515976/  

https://pl.pinterest.com/pin/711779916096394827/
https://pl.pinterest.com/pin/568438784219515976/


 
https://pl.pinterest.com/pin/709246641305051147/ 

 

 

 

Zadanie 5.  „Układanka” – wytnij poniższe układaniu, ułóż a na końcu przeklej do niebieskiej 

kartki.  

https://pl.pinterest.com/pin/709246641305051147/


 
https://pl.pinterest.com/pin/849210073465415363/ 

 
https://pl.pinterest.com/pin/804525920914249996/ 

https://pl.pinterest.com/pin/849210073465415363/
https://pl.pinterest.com/pin/804525920914249996/


Praca plastyczna  „Majowa łąka” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=q85x875FfGc&t=36s 

 

Materiały: 

• Niebieska kartka 

• farby plakatowe 

• pędzel 

• zwinięty w kulkę ręcznik papierowy 

• patyczki higieniczne 

 

     

 

 

         

   

 

https://www.youtube.com/watch?v=q85x875FfGc&t=36s


Mój zielnik" - tworzenie albumu z zebranymi okazami. 

 

Opis wykonania i możliwość pobrania zielnika znajdziecie tu: 

 

https://kreatywnymokiem.pl/pobierz-darmowe-szablony-i-stworz-wyjatkowy-zielnik/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonywanie przez Was w domu zadania czy prace plastyczne możecie gromadzić  

w teczkach, gdy wrócicie do przedszkola wspólnie możemy je obejrzeć, a zdjęcia prac możecie 

wysyłać na naszego maila grupowego:  

 

krasnoludki8przedszkole@gmail.com 

 

 

opracowała: Joanna Kulawik, Ewelina Kuras 

 

https://kreatywnymokiem.pl/pobierz-darmowe-szablony-i-stworz-wyjatkowy-zielnik/
mailto:krasnoludki8przedszkole@gmail.com
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