
    Dzień dobry MISIE! 
 
Posłuchajcie wiersza pt „WIOSENNA ŁĄKA” 

autor Zbigniew Baryła  
 
Wiosenna łąka w promieniach słońca  

cała zielona jest i kwitnąca. 

Pszczoły, motyle nad nią fruwają,  

a w trawie świerszcze koncerty grają.  

Rosną na łące białe stokrotki,  

wierzby nad rzeką pokryły kotki.  

Żaby rechoczą, śpiewają ptaki,  

do gniazd dla piskląt znoszą robaki. 

Żółte kaczeńce na łące kwitną, 

niebo ma barwę jasnobłękitną. 

Wśród kwiatów pszczoły pilnie pracują,  

zbierają nektar, miód produkują. 

Słoneczko grzeje, stopniały śniegi,  

na noskach dzieci są pierwsze piegi.  

Cieszą się dzieci i ziemia cała,  

że wiosna do nas już zawitała. 

                                       

źródło grafika: https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/krajobrazy/194015-bal-na-łące 

Zapraszamy Was do obejrzenia bardzo ciekawego filmiku o otaczającej nas przyrodzie. 

Zobaczycie na  nim jak wygląda życie na łące.. Poznacie  wiele  roślin, usłyszycie odgłosy owadów , 

zobaczycie ptaki i leśne zwierzątka, które także przychodzą na łąkę, żeby się pożywić.  

Poznacie się też nowe słowo EKOSYSTEM..Słuchajcie uważnie co to jest…  

 

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

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/krajobrazy/194015-bal-na-łące
https://www.youtube.com/watch?v=LKLf5EN1Ff4


Zadanie. Połącz ze sobą takie same pary obrazków 

 źródło: Przedszkolankowo.pl 



Zapraszamy na zabawę przy piosence „Wiosna na łące” 

 

Posłuchajcie piosenki na stronie: www.youtube.com/watch?v=814z9Tpphkw  

Spróbujcie ją zaśpiewać, zatańczyć i po prostu pofiglować jak tańczące motyle na wiosennej łące. 

 

Dziś na łąkę przyszła wiosna 

w kwiecistej sukience, 

budzi maki i stokrotki, 

jaskry i kaczeńce. 

Ref. Ptaki trele wyśpiewują, 

świeci ciepłe słońce, 

 w rosie kąpią się biedronki 

Wiosna już na łące! 

Świerszcz zielone stroi skrzypce, 

da dziś pierwszy koncert. 

Tańczą pszczoły i motyle, 

żabki i chrabąszcze. 

Ref. Ptaki trele... 

Tak się wszyscy cieszą wiosną, 

tańczą i śpiewają, 

 nawet krecik wyszedł z norki, 

 z myszka pląsa żwawo.  

Ref. Ptaki trele... 

 

Rozmowa na temat piosenki: 

Kto przybył na łąkę? 

Co zaczęło się dziać na łące, kiedy przyszła wiosna? 

Co to znaczy, że świerszcz stroi skrzypce? 

Wymień mieszkańców łąki, o których mowa w piosence. 

 

Rozmowę na temat treści piosenki można połączyć z oglądaniem ilustracji/zdjęć 

przedstawiających mieszkańców łąki oraz występujących na niej roślin. 

 

www.youtube.com/watch?v=814z9Tpphkw


 Drogie Misie poproście Rodziców o przeczytanie wiersza pt. „Nos”,  

a następnie zastanówcie się jakie są wymienione w wierszu zapachy.  

Czy  przyjemne?  

Czy nieprzyjemne?  

Dlaczego nos wyłapuje te wszystkie zapachy?  

Po co czujemy nieprzyjemne zapachy?  

Czy tak samo mocno czujemy zapachy, gdy mamy katar? 

„Nos” 

Smak zapachem Zapach smakiem 

Idę więc po bułkę z makiem. 

Naokoło i chodnikiem, 

aby nie wejść gdzieś na trawę 

i nie trafić na psią sprawę. 

Zwykle pachnie obok budki, 

– pączek lukier ma słodziutki. 

Biorę kęsa bułki z makiem, 

lecz coś nie gra mi ze smakiem. 

Bo gdy nos zatkany bywa, 

smaku jakoś mi ubywa. 

Gorzej wącham, słabiej czuję 

i nie wszystko mi pasuje. 

                                             

Opracowanie: wiersz zapożyczony ze scenariusza  zajęć  „higiena nosa”  projektu „Czyściochowe przedszkole”.   



 Drogie Misie przyjrzyjcie się obrazkom i połączcie z nosem te, które przedstawiają to, co 

ma ładny i przyjemny zapach. Z kolei te, które mają nieładny zapach otoczcie pętlą. 

 

 

                                             

                          

 

                                        

   

 Opracowanie: Anna Ledwoch, Monika Kocot, Beata Urbaniak 

 


