
 

Witajcie KRASNOLUDKI ☺ 

 

Zapraszamy dziś na łąkową gimnastykę.  

 

„Na łące” 

https://www.youtube.com/watch?v=3OJHt-oEyTk 

 

„My jesteśmy żabki” 

https://www.youtube.com/watch?v=bSvnVcfC3-s 

 

Moi drodzy w tym tygodniu zapraszamy Was na majową łąkę. Zobaczcie co 

ciekawego dla Was przygotowały. 

 

 
https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/233028-majowa-%C5%82%C4%85ka 

 

Usiądźcie wygodnie i posłuchajcie. 

https://www.youtube.com/watch?v=3OJHt-oEyTk
https://www.youtube.com/watch?v=bSvnVcfC3-s
https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/233028-majowa-%C5%82%C4%85ka


 

Słuchanie opowiadania A. Widzowskiej „Łąka”. 

 

Był piękny majowy dzień i przedszkolaki wybrały się na spacer. Chłopcy bardzo chcieli 

iść na boisko, żeby popatrzeć, jak trenują piłkarze, ale pani powiedziała, że na łące dzieje się o 

wiele więcej ciekawych rzeczy. – Przecież łąka to tylko trawa, nic więcej tam nie ma – zmartwił 

się Tomek. 

– Na pewno są ptaki. Dziadek mi o nich opowiadał – odezwał się Olek.  

– Może nawet będzie jakieś gniazdko. – A w gniazdku jajeczka – dodała Ada. 

– Postaramy się policzyć na palcach wszystkich mieszkańców łąki. Dobrze? – zaproponowała 

pani. Dzieci chętnie się zgodziły i zaczęła się wspaniała zabawa. 

– Konik polny! – zauważyła Kasia. 

– Ale wysoko skacze! 

– A ja widzę biedronki – Małgosia położyła jedną z nich na rączce, a dzieci podeszły 

bliżej. – Jaki kolor ma biedronka? – spytała pani. 

– Czerwony. 

– I ma czarne kropeczki. 

– A ja widziałem kopter! – krzyknął mały Jaś. 

– Co to jest kopter? – zdziwił się Olek. 

– Może chodzi o helikopter? – zapytała z uśmiechem pani. – Chyba wiem, co widziałeś. To  

z pewnością była ważka. Ważki mają dużą głowę, podłużny tułów i skrzydełka podobne do 

śmigła. 

– O! Lecą następne! – zawołał Piotruś. 

– Proszę pani, a tu są dziury! 

Wszyscy podeszli bliżej, żeby je zobaczyć. W ziemi znajdowały się głębokie tunele. 

– Ciekawe, kto w nich mieszka. Jak myślicie? 

– Pająk – powiedziała Zosia. 

– A ja myślę, że smok. 

Pani wyjaśniła przedszkolakom, że w takich norkach mieszkają myszki nornice i poprosiła 

dzieci, żeby nie wkładały tam patyków ani nie wrzucały kamieni. 

– To jest domek myszki, więc nie wolno zakłócać jej spokoju – powiedziała. 

Dzieci zauważyły też kilka kopców kreta, większych niż babki z piasku. Cała łąka tętniła 

życiem, aż zabrakło paluszków do liczenia pszczółek, trzmieli, kosmatych bąków, skowronków 

i motyli. 

 



Spróbujecie odpowiedzieć na pytania: 

− Dokąd dzieci wybrały się na spacer?  

− Jakie zwierzęta, dzieci widziały na łące?  

− Jakie zwierzątka kopią kopce na łące?  

− Gdzie mieszkają myszy polne? 

 

Drogie KRASNALE jeśli nie macie możliwości udać się na prawdziwą wycieczkę na 

łąkę, zachęcam do obejrzenia filmiku. 

 

„Wędrówki Skrzata Borówki”- odc. 3 – „Łąka” 

https://www.youtube.com/watch?v=LKLf5EN1Ff4 

 

 

Przedszkolaku, zatańcz do muzyki. Może zamienisz się w jakiegoś mieszkańca łąki? 

 

„Łąka"- improwizacja taneczna. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Pp4Fv0VuT2E&feature=youtu.be 

 

 

 

Drodzy Rodzice grając w grę  pt. „Łąka” prosimy, abyście każde słowo (nazwę 

zwierzęcia, owada) najpierw wypowiedzieli, niech dziecko je powtórzy. Następnie zadajcie 

dziecku pytanie na jaką literę zaczyna się to słowo (jaką literę słyszysz na początku?). Dopiero 

na końcu zapiszcie je drukowanymi literami na kartce i pozwólcie dziecku zaznaczyć tę literę 

w grze. 

 

 
„Łąka” - gra interaktywna  - na jaką głoskę? 

 

https://www.janauczycielka.blog/2020/05/na-jaka-goske-aka-gra-

interaktywna.html?fbclid=IwAR237UGDmKkq0pwXr0ADAiX44AwndrSsXm2uCT2CHAt8

HgCXhl-E0UzwlDg&m=1 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LKLf5EN1Ff4
https://www.youtube.com/watch?v=Pp4Fv0VuT2E&feature=youtu.be
https://www.janauczycielka.blog/2020/05/na-jaka-goske-aka-gra-interaktywna.html?fbclid=IwAR237UGDmKkq0pwXr0ADAiX44AwndrSsXm2uCT2CHAt8HgCXhl-E0UzwlDg&m=1
https://www.janauczycielka.blog/2020/05/na-jaka-goske-aka-gra-interaktywna.html?fbclid=IwAR237UGDmKkq0pwXr0ADAiX44AwndrSsXm2uCT2CHAt8HgCXhl-E0UzwlDg&m=1
https://www.janauczycielka.blog/2020/05/na-jaka-goske-aka-gra-interaktywna.html?fbclid=IwAR237UGDmKkq0pwXr0ADAiX44AwndrSsXm2uCT2CHAt8HgCXhl-E0UzwlDg&m=1


Zadanie 1. „Motylki” – ćwiczenie grafomotoryczne. 

 
https://pl.pinterest.com/pin/452400725071998645/ 

https://pl.pinterest.com/pin/452400725071998645/


Zadanie 2. „Kwiat” – wytnij poniższe elementy, ułóż kwiat według podanego wzoru,  

a następnie przyklej kwiatka do jasno zielonej kartki.  

Czy wiesz jakie figury geometryczne ukryły się w tym kwiatku? Zastanów się  i je nazwij. 

 
https://chamasi3.blogspot.com/2020/03/formes-geometriques-maternelle.html 

https://chamasi3.blogspot.com/2020/03/formes-geometriques-maternelle.html


Propozycja pracy plastycznej „Wiosna na łące” 

 

Materiały: 

• niebieski papier kolorowy 

• plastelina 

• klej 

 

 
https://pracaplastyczna.pl/index.php/wiosna/630-wiosna-na-lace 

 

 

Pracę rozpoczynamy od wyklejenia nieba kawałkami niebieskiego papieru, następnie 

robimy wałeczki z plasteliny i naklejamy tworząc kwiaty, drzewo, słońce. 

 

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://pracaplastyczna.pl/index.php/wiosna/630-wiosna-na-lace
mailto:krasnoludki8przedszkole@gmail.com
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