
Na łące
 (14.04.2020 – 17.04.2020)

Propozycje aktywności: Cele: 

1. Mieszkańcy łąki:

Wiersz: „Łąka” I. Salach

Łąka tylu ma mieszkańców,

zwierząt, roślin kolorowych.

Tu motylek, a tam pszczółka,

tutaj kwiatek – o, różowy!

Z kopca wyszedł krecik mały,

obok niego idzie mrówka.

Na rumianku w krasnej sukni

przycupnęła boża krówka.

Nad tą łąką kolorową bal

wydały dziś motyle.

Zapraszają wszystkie dzieci,

więc zatańczmy z nimi chwilę.

Rozmowa na temat wiersza - dzieci odpowiadają na pytania:
Kogo możemy spotkać na łące?
Jakie znasz owady? 
Czy owady są potrzebne? Co dobrego robią? /niektóre zapylają 
kwiaty, dzięki nim rośliny wydają owoce, wytwarzają miód, zjadają
szkodniki np. mszyce/ 

- wzbogacanie słownictwa;
-ćwiczenie pamięci;

2. Zagadki:

Co to za panienka? 
Zielona sukienka, 
bielutki żabocik, 
wytrzeszczone oczy? 
Gdy się do niej zbliżysz, 
wnet do wody wskoczy /żaba/ 

Skrzydełka mam jak płatki, choć sam nie jestem kwiatem, 
i nad kwiatami w słońcu wesoło fruwam latem. /motyl/ 

- rozwijanie umiejętności 
logicznego myślenia; 



To jest takie dziwne zwierzę, 
bo ma tylko jedną nogę, 
własny domek ma na grzbiecie, 
kto to jest? Na pewno wiecie! /ślimak/ 

Chociaż są malutkie, bardzo pracowite, 
spotkasz je na łące, bo są ich tysiące. /mrówki/ 

Łatwo zauważysz między listeczkami
jej czerwony płaszczyk z czarnymi kropkami. /biedronka/ 

Co to za panie mają pasiaste ubranie, 
od nich słodki miodek na pewno dostaniesz. /pszczoły/ 

Kolorowe i pachnące, 
w ogrodzie czy na łące, 
chętnie je zbieramy, 
na bukiet dla mamy. /kwiaty/ 

3. Ćwiczenie wyrabiające prawidłową dykcję: 

Dzieci starannie powtarzają trudne zdania czytane przez rodzica:

1. Żaby, chrabąszcze mieszkają na łące.
2. Mrówki i trzmiele mają na łące pracy bardzo wiele.
3. Chrabąszcze fruwają i spacerują. Nisko, wysoko żaby podskakują.
4. Żuki, żuczki spacerują, pożywienia poszukują.
5. Szumi trawa na łące, szur, szur wieje wietrzyk i grzeje słońce.

-ćwiczenia artykulacyjne 
usprawniające narządy mowy

4. Opowiadanie: 

Gąsienica uważa się za bardzo piękna i nie ominęła ani jednej 
kropli rosy, żeby się w niej nie przejrzeć.
- Ach, co to za uroda! – szeptała, oglądając ze wszystkich stron 
swój pospolity pyszczek i wyginając grzbiet, żeby popatrzeć na 
dwa złociste prążki.
- Szkoda, że nikt nie zwraca na mnie uwagi!
Aż raz zdarzyło się, że po łące chodziła dziewczynka i zbierała 
kwiaty. Gąsienica czym prędzej wypełzła na największy kwiatek. 
Dziewczynka spostrzegła ją i powiedziała:
- Co to za brzydactwo!
- Ach tak! – syknęła obrażona gąsienica.
- Wobec tego nikt, nigdy, nigdzie, za nic na świecie, w żadnym 
wypadku i w żadnych okolicznościach więcej mnie nie zobaczy! 
Daję na to słowo honoru, uczciwej gąsienicy! Skoro się dało słowo 
honoru – należy go dotrzymać, zwłaszcza kiedy się jest gąsienicą. I
gąsienica wpełzła na drzewo. Z pnia na sęczek, sęka na gałąź, z 
gałęzi na gałązkę. Wyciągnęła z pyszczka jedwabną niteczkę i 
zaczęła się nią owijać. Snuje się niteczka, owija gąsienicę raz, 
drugi, trzeci, dziesiąty, setny... i wreszcie gąsienica zniknęła w 
miękkim jedwabnym kokonie. 
- Och, jaka jestem zmęczona! – westchnęła – ale owinęłam się 

- doskonalenie umiejętności 
prawidłowego wypowiadania 
się na określony temat;
- kształtowanie umiejętności 
uważnego słuchania;



znakomicie. W kokonie było ciepło... i nudno. Gąsienica ziewnęła 
raz, potem drugi i zasnęła. Mijał dzień za dniem. Letni wietrzyk 
kołysał gałązką, szeleściły cicho liście, a obrażona gąsienica spała i
spała. 
Obudziła się wreszcie – widocznie słońce musiało mocno 
dogrzewać, bo w końcu upał był nieznośny. 
- Muszę przewietrzyć trochę mój domek! – postanowiła i 
wyskrobała małe okienko w kokonie. 
- Ach, jak pięknie pachną kwiaty, gąsienica wychyliła się nieco – 
nikt mnie tu wśród listków nie zauważy, co mam sobie żałować 
powietrza – pomyślała. 
Wychyliła się jeszcze troszeczkę, znowu troszeczkę i... wypadła ze 
swojej kryjówki! Ale zamiast spaść z drzewa na ziemię uniosła się 
do góry. 
I nagle na tej samej łące zobaczyła tę samą dziewczynkę – co za 
wstyd – pomyślała – że jestem brzydka, to nie moja wina, gorzej że
teraz wszyscy będą mnie nazywać kłamczuchą. Dałam słowo 
honoru, że nikt mnie więcej nie zobaczy i słowa nie dotrzymałam. 
Hańba! - Zrozpaczona upadła na trawę. A wtedy nadbiegła 
dziewczynka i zawołała:
- Ach, jaki piękny!
- Czyżby to o mnie mowa? – szepnęła zdziwiona gąsienica – zdaje 
się, że o mnie. I wierz tu ludziom! Dziś mówią tak a jutro zupełnie 
inaczej. Na wszelki wypadek przejrzała się jednak w kropli rosy. 
- Cóż to takiego? W lusterku ktoś nieznajomy z długimi, bardzo 
długimi wąsami. 
Wygięła grzbiet. Na grzbiecie są dwa piękne, kolorowe skrzydła!
- Patrzcie, patrzcie stał się cud – jestem motylem!
I kolorowy motylek poszybował wysoko nad łąką, bo przecież on 
nie dawał motylkowego słowa honoru, że nikt go nie ujrzy. 

Rozmowa na temat treści opowiadania – przykładowe pytania: 
-Co o sobie myślała gąsienica? 
-Co o gąsienicy powiedziała dziewczynka? 
-Co postanowiła gąsienica? 
-Co zrobiła? 
-Co się stało gdy gąsienica się obudziła i otworzyła kokon? 
-W kogo się zmieniła? 

5. Cykl życiowy motyla 

Omówienie cyklu życiowego motyla na podstawie ilustracji: 
http://apollo.natura2000.pl/imgturysta/image/motyle/Cylk_zyciowy
_b.jpg 

-wzbogacanie wiadomości na
temat owadów; 

6. Gimnastyka 

Zabawa ożywiająca – Bocian na łące 
Dziecko biega swobodnie. Na sygnał rodzica przyjmuje pozycję 
bociana – staje na jednej nodze, druga noga jest zgięta w kolanie, 

- rozwijanie sprawności 
motorycznej;
- rozwijanie zmysłu 
równowagi;

http://apollo.natura2000.pl/imgturysta/image/motyle/Cylk_zyciowy_b.jpg
http://apollo.natura2000.pl/imgturysta/image/motyle/Cylk_zyciowy_b.jpg


ramiona rozłożone na boki. Dzieci stoją w tej pozycji 5 sekund, po 
tym czasie ponownie zaczynają biegać. 

Ćwiczenie dużych grup mięśniowych – Kwiat rośnie. 
Dzieci  siedzą  w  siadzie  klęcznym.  Pochylają  się,  głowy i  ręce
układają na kolanach. Na sygnał rodzica (np. klaśnięcie) powoli się
prostują. Najpierw klękają, podnoszą powoli do góry głowę i ręce,
następnie  wstają,  wspinają  się  na  palce,  ręce  wyciągają  jak
najwyżej – kwiat rośnie, wyciąga swe płatki do słońca.

Ćwiczenie z elementem równowagi – Maki na łące. 
Dzieci są makami, które rozkwitają na zielonej łące. Stoją z rękami 
opuszczonymi wzdłuż tułowia. Rodzic daje znak (wschodzi słońce)
i Maki rozkwitają – dzieci stają na jednej nodze, unoszą powoli 
wyprostowane ręce, najpierw do boku, następnie do góry. Rodzic 
daje znak, że słońce zachodzi – dzieci opuszczają wolno ręce, 
układają je wzdłuż tułowia, ponownie stają na dwóch nogach. 
Następuje zmiana nóg.

Ćwiczenie uspokajające Na spacerze.
Dzieci maszerują po obwodzie koła. Wykonują głębokie wdechy 
nosem i długie wydechy ustami z jednoczesnym unoszeniem i 
opuszczaniem ramion. 

7. Rytmy 

Zadaniem dziecka jest pokolorowanie kwiatów według 
określonego rytmu – zadanie znajduje się w załączniku „Rytmy” 

-rozwijanie motoryki małej 
-doskonalenie; 
spostrzegawczości i 
logicznego myślenia;  

8. Poznanie litery „Ł” i „ł” 

Wprowadzenie litery „Ł” na podstawie wyrazu łapa:
-dziecko dzieli wyraz łapa na sylaby, na głoski – przelicza sylaby i 
głoski;
-zwrócenie uwagi na pierwszą głoskę wyrazu, dziecko określa czy 
jest to samogłoska czy spółgłoska; 
-dziecko podaje przykłady innych wyrazów zaczynających się na ł 
(następnie może podać przykłady wyrazów, które kończą się na ł 
lub zawierają te literę w środku, może te wyrazy także podzielić na 
sylaby i głoski);
-przedstawienie przez rodzica wyglądu litery „Ł” i „ł” pisanej i 
drukowanej (dziecko podaje do jakiej innej litery jest podobne 
„Ł”); 
-wyszukiwanie liter „Ł” i „ł” i dowolnym tekście; 
-prezentacja sposobu pisania liter „Ł” i „ł” w liniaturze - zwrócenie
uwagi na kierunek pisania; 
-ćwiczenia grafomotoryczne 
http://bystredziecko.pl/karty-pracy/nauka-pisania/3/l-kreska-nauka-
literek.pdf 
http://bystredziecko.pl/karty-pracy/nauka-pisania/2/nauka-pisania-
l-kreska.pdf

-poznanie litery „Ł” i „ł”; 
-rozwijanie słuchu 
fonematycznego;

http://bystredziecko.pl/karty-pracy/nauka-pisania/3/l-kreska-nauka-literek.pdf
http://bystredziecko.pl/karty-pracy/nauka-pisania/3/l-kreska-nauka-literek.pdf
http://bystredziecko.pl/karty-pracy/nauka-pisania/2/nauka-pisania-l-kreska.pdf
http://bystredziecko.pl/karty-pracy/nauka-pisania/2/nauka-pisania-l-kreska.pdf


9.Ćwiczenia manualne
-Dzieci robią z plasteliny wałeczki, następnie zwijają je formując 
ślimaki. Gotowe ślimaki kładą na liściach wyciętych z zielonego 
papieru. 
-Dzieci lepią z plasteliny model litery „Ł” i „ł”

-doskonalenie sprawności 
manualnej;

10. Motyle – praca plastyczna 

potrzebne materiały: 
-kolorowy papier 
-nożyczki 
-klej 
(dodatkowo możemy wykorzystać druciki kreatywne i pompony) 

Instrukcje wykonania motyli znajdują się w poniższych linkach: 
http://www.kreatywniewdomu.pl/2020/03/motylki-z-paskow-
papieru.html 
http://www.kreatywniewdomu.pl/2020/02/motylki-z-papieru.html 

W podobny sposób można wykonać biedronkę: 
http://www.kreatywniewdomu.pl/2020/03/biedronki-z-paskow-
papieru.html 

-rozwijanie ekspresji 
plastycznej i kreatywności;

http://www.kreatywniewdomu.pl/2020/03/biedronki-z-paskow-papieru.html
http://www.kreatywniewdomu.pl/2020/03/biedronki-z-paskow-papieru.html
http://www.kreatywniewdomu.pl/2020/02/motylki-z-papieru.html
http://www.kreatywniewdomu.pl/2020/03/motylki-z-paskow-papieru.html
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