
Witajcie KRASNOLUDKI ☺ 

 

Dziś ostatni raz zabieramy Was na łąkę. A więc ruszamy na spacer po łące. Oczywiście 

jak na razie tylko za pośrednictwem filmiku ale mamy nadzieję, że Wam się spodoba. A za 

jakiś czas znów razem wyruszymy na nasze „zajęcie – wędrujące” po parku  

i poszukamy znów muzyki ukrytej wśród liści i traw, przytulimy się do drzew i posłuchamy co 

ciekawego tym razem opowiedzą nam o przyrodzie i zmianach jakie w niej zachodzą ☺ Jak na 

razie zapraszamy na wirtualny spacer po łące: 

 

”Łąka - rośliny i zwierzęta, Edvard Grieg – Poranek” 

https://www.youtube.com/watch?v=bgmm4e9ARw4 

 

 Słyszycie ktoś woła nas do wspólnej zabawy tanecznej. Zapraszamy do nauki tańca. 

 

„Pszczółka Maja - Taniec Mai” 

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

 

Mamy nadzieję, że taniec się Wam podobał. Teraz usiądźcie wygodnie i posłuchajcie wiersza. 

B. Szelągowskiej “Tęczowa łąka” 

 

Lśni jak tęcza – łąka w maju. 

Kolorów tu tyle! 

Na stokrotkach, mleczach, makach 

siadają motyle. 

Z norki właśnie wyszła myszka, 

a za nią jej dzieci. 

A nad nimi, w stronę stawu 

wielki bocian leci. 

Pszczółka bawi się w kolory – 

czerwonego szuka. 

Gdzieś na samym skraju łąki, 

dzięcioł w drzewo stuka. 

https://www.youtube.com/watch?v=bgmm4e9ARw4
https://www.youtube.com/watch?v=UG-WU0ZbgK8


Konik polny już się zmęczył 

i gra coraz ciszej. 

A do taktu, na rumianku 

osa się kołysze. 

Bąk coś bąknął niewyraźnie, 

mocno zawstydzony. 

W łapkach przyniósł słodki nektar 

dla swej przyszłej żony. 

A spod liścia, po łodydze 

wspięła się dżdżownica 

i rozgląda się po łące, 

i wszystkim zachwyca! 

 

Spróbujcie odpowiedzieć na poniższe pytania. 

− Jakie zwierzęta występowały w wierszu? (można przeczytać wiersz jeszcze raz) 

− Czy łąka w maju jest kolorowa czy ponura? 

− Które zwierzę zamieszkujące łąkę podoba wam się najbardziej? Dlaczego? 

 

Zabawa językowa “Łąka” 

 

Rodzic dzieli rytmicznie (na sylaby) nazwy mieszkańców łąki i roślin tam 

występujących (np. mo-tyl, bied- -ron-ka, chab-ry)- zadaniem dzieci jest płynne 

wypowiedzenie nazw 

Zabawa badawcza „Tęczowe butelki”. 

 

Potrzebne będzie: 7 jednakowych, plastikowych, przezroczystych butelek, lejek, farby 

w tubkach w kolorach tęczy. 

Dziecko wspólnie z rodzicem napełnia butelki wodą. Określa, gdzie jest więcej wody, 

a gdzie jest mniej wody. Następnie trzeba uzupełnić wodę tak, by w każdej butelce było tyle 

samo wody. Następnie zakręcamy butelki i przykładamy zapaloną latarkę, obserwując jak 

światło przenika przez wodę. Następnie do każdej butelki wyciskamy farbę w innym kolorze 

tęczy. Stopniowo dodając niewielkie ilości farb, zakręcamy butelki i potrząsamy nimi 

obserwując, jak woda się zabarwia. Przykładamy latarkę do butelki i obserwujemy, czy światło 

przenika przez wodę. 



Wniosek: im więcej farby  dodamy, tym kolor jest bardziej intensywny i mniejsze jest 

przenikanie światła przez butelkę. 

 

Rozwiązywanie zagadek o zwierzętach żyjących na łące 

obejrzyjcie filmik w link-u i rozwiążcie zagadki  

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

Zapraszamy do wykonania zadań jakie dziś dla Was przygotowałyśmy. 

Zadanie 1. „Gąsienice” – do wykonania tego zadania będą Wam potrzebne kredki. 

 

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


Zadanie 2.  „Motyl” – do wykonania tego zadania będą Wam potrzebne kredki. 

 



Zadanie 3. „Memorki” – Prosimy o wycięcie poniższych kartoników. Zasady gry: kartonik 

odwracamy obrazkiem do dołu. Uczestnicy gry kolejno odkrywają po 2 obrazki. Jeżeli zostanie 

odnaleziona para czyli obrazek i jego cień uczestnik zdobywa punkt. Jeśli dwa kartoniki są 

różne należy je odwrócić i ruch ma kolejny uczestnik zabawy.  Zabawa trwa do momentu, aż 

wszystkie kartoniki z obrazkiem zostaną dopasowane do swoich cieni. 

https://pl.pinterest.com/pin/463237511654051068/ 

 

 

https://pl.pinterest.com/pin/463237511654051068/


Zadanie 4. „Zbieramy nektar” - sprawdź  na jakim kwiatku usiądą te owady. 

 
https://pl.pinterest.com/pin/612841461782539769/ 

https://pl.pinterest.com/pin/612841461782539769/


Zadanie 5. „Układanki” – wytnij poniższe układaniu, ułóż a na końcu przyklej do kartki.  

 



Zadanie 6. „Dopasuj” – wytnij i nazwij figury. Następnie przyklej je w brakujących miejscach 

na ślimaku, biedronce, pszczółce i pająku.  

 
https://beelink.me/ 

 

https://beelink.me/


Zadanie 7. „Ślimaczki” – dokończ rysunek i najpiękniej jak potrafisz pokoloruj. 

 

 
https://pl.pinterest.com/pin/723320390133231626/ 

https://pl.pinterest.com/pin/723320390133231626/


Praca plastyczna pt. „Majowa łąka” 

Materiały: 

• biała kartka 

• farby plakatowe 

• pędzle różnej grubości 

Drogie KRASNALE  zadanie polega na tym, aby każdy z Was samodzielnie tak jak uważa 

namalował przepiękną kwiecistą łąkę. Życzymy udanej zabawy.  

 

A na zakończenie przygotowałyśmy dla Was krótki film edukacyjny. 

 

„Mieszkańcy łąki - film o robakach” 

https://www.youtube.com/watch?v=8krnRKa9jWI 

 

 

 

 

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://www.youtube.com/watch?v=8krnRKa9jWI
mailto:krasnoludki8przedszkole@gmail.com
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