
 

Propozycje zajęć z dziećmi w okresie od 18  do 22 maja 

 

Temat kompleksowy : MAJOWA ŁĄKA 

 

Zadanie 1. 

Oglądanie filmu pt. „ Wędrówki Skrzata Borówki- Łąka” 

 

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

Rozmowa z dzieckiem na temat obejrzanego filmiku: 

- o czym była bajka? 

- co to jest łąka? 

- kto mieszkał na łące? 

- jakie kolory miały kwiaty na łące? 

- co robią owady na łące? 

Zadanie to ma przede wszystkim kształtować umiejętność obserwacji, spostrzegawczość, 

pamięć oraz zdolność ładnego wypowiadania się. Wprowadza również dziecko w temat 

wiosennej łąki  

 

Zadanie 2. 

Opowieść ruchowa „ Wiosenna łąka”, według Emilii Raczek . 

 W tej zabawie dziecko nie tylko naśladuje ruchy dorosłego, ale także powinno powtarzać 

wyrazy dźwiękonaśladowcze ( kap, kic,kle, szu). 

 

 

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


„Jest piękna pogoda, świeci słonko. Wszyscy mieszkańcy łąki już wstali i wzięli się do 

pracy. Mrówki budują swoje miasto, zajączki skaczą po łące – kic, kic. Żabki pływają 

w jeziorze – kum, kum. Ptaszki wysoko fruwają po niebie. Bocian dostojnie kroczy, mówiąc: 

kle, kle. Nagle powiał wiatr, trawy i kwiaty kołyszą się na wietrze: szu, szu, szu. Zaczął padać 

majowy deszczyk: kap, kap, kap. Wszystkie zwierzątka chowają się do swoich domków” 

 

Zadanie 3. 

Motyl – zabawy paluszkowe z wierszem M. Barańskiej  

  

„Leci motyl do rabatki, bo tam rosną kwiatki.  

Jest stokrotka i dwa bratki oraz dwa bławatki”. 

  

Dziecko porusza w powietrzu wszystkimi palcami jednej dłoni, naśladując lot motylka. 

Druga dłoń uniesiona pionowo z szeroko rozstawionymi palcami jest rabatką. Motylek siada 

na kwiatkach – dziecko opiera otwartą dłoń po kolei  

 na każdym palcu drugiej ręki. 

 

Zadanie 4. 

Słuchanie opowiadania 

 

„ Przygoda na łące”  Olga Masiuk 

 Ale miałem przygodę! Nie uwierzycie, co się stało – krzyknął Tup, wpadając 

w poniedziałek do przedszkola jak wiosenny wietrzyk, który pani wpuściła przez okno. – 

Znalazłeś w lesie marchewkę – podpowiedział Kuba. Dzieci roześmiały się, a Tup urażonym 

głosem powiedział: 

– Przecież nie jest tak, że wszystkie moje przygody mają związek z marchewkami. – Nie, 

czasem mają związek z kapustą – rzekł Szczypior. I dzieci znów się roześmiały. Tup spuścił 

pyszczek i usiadł w kąciku sali. Tam podeszła do niego Zosia. – Hej, Tupku, jaką miałeś 

przygodę? Opowiedz mi. Wiosną na łące muszą się dziać wspaniałe rzeczy. Tup jednak 

pokręcił głową i dwie łezki popłynęły mu po pyszczku. Pani widząc, co się dzieje, zebrała 

dzieci na dywanie i powiedziała: – Nie wolno nikomu robić przykrości. Tup poczuł się urażony 

waszymi żartami. – Przepraszam – wyszeptał Kuba. – Nie chciałem. – A ty, Tupku, musisz 



wiedzieć, że czasem, nawet kiedy się z kogoś trochę śmiejemy, to dlatego że go lubimy 

i lubimy, kiedy jest wesoło. I nie trzeba wszystkiego brać tak poważnie – Pani zwróciła się do 

Tupa. Zając pokiwał łebkiem. – To opowiesz teraz, co się stało na łące? – zagadnęła Zosia. – 

Wczoraj poszedłem z rodzicami na łąkę, bo chcieliśmy poczuć wiosnę. – Poczuć wiosnę? – 

zdziwiła się Zosia. – Tak mówi moja mama – wyjaśnił Tup. – To znaczy, żeby pogrzać się 

w słońcu, zobaczyć, jak łąka się zieleni i przywitać się ze wszystkimi znajomymi, którzy się 

budzą wiosną – z brzęczącymi owadami i z motylami. Ale nie zdążyliśmy tego zrobić, bo 

spotkaliśmy wiewiórkę, której ogonek zaplątał się w krzak jeżyn. Ponieważ krzewy już 

zaczynają się zielenić, zwierzęta czasem zapominają, że krzewy miewają ostre kolce. 

A wiecie, że wiewiórki mają bardzo puchate ogony. I nie mogła się wydostać. Mama i tata nie 

mogli jej pomóc, bo mają za duże łapki i nie umieli sobie poradzić. Ale ja dałem radę! Bardzo 

delikatnie rozplątałem jej kitkę. – To musiało być bardzo niebezpieczne – powiedział Pani. – 

Nie bałeś się, że możesz się pokłuć? Tup wyprostował się. – Wcale się nie bałem, byłem 

bardzo delikatny. – Udało ci się? – krzyknął Kuba z przejęciem. – Tak, uwolniłem wiewiórkę, 

a mama wyczesała jej ogonek. Wiewiórka była mi bardzo wdzięczna i… – I co? – niecierpliwiły 

się dzieci. – I wieczorem przyniosła mojej mamie przylaszczki, takie kwiatki, które rosną 

wiosną, a mnie marchewkę, żeby podziękować za to ocalenie – dokończył cichutko Tup. Kuba 

próbował powstrzymać śmiech, ale nie udało mu się i w końcu wszystkie dzieci zaśmiały się 

serdecznie. A najgłośniej śmiał się Tup. 

 

Po odczytaniu dziecku opowiadania, zadajemy pytania do jego treści: 

-  Dlaczego Tupowi zrobiło się przykro? 

- Po co Tup poszedł na łąkę? 

- Jaka była łąka? 

-Kogo Tup spotkał na łące? 

-  Co przydarzyło się wiewiórce? 

-  Kto jej pomógł? 

-  Co dostał Tup w nagrodę? 

Dziecko stara się wypowiadać całymi zdaniami; kształtuje słownictwo oraz pamięć 

 

Zadanie 5. 



Zabawy obrazkowo- słuchowe. Najpierw odtwarzamy dziecku odgłosy zwierząt żyjących na 

łące, następnie pytamy, czy rozpoznaje jakiś dźwięki, które mogą być wydawane przez 

jakiegoś mieszkańca łąki ( w nagraniu pojawia się pszczoła, żabka, bocian, mucha). Poprośmy 

dziecko, żeby wskazało te zwierzątka na zdjęciu: 

 

 

 

 



 

 

 

Po nazwaniu i wskazaniu przez dziecko zwierzątka, prosimy, aby przesylabizowało nazwy 

zwierząt na zdjęciu, jednocześnie wyklaskując rytm. Mile widziana pomoc rodzica, aby 

wdrożyć dziecko w rytm. 

Zadanie 6. 

Czytanie wiersza: 



Pierwszy motylek Władysław Broniewski 

Pierwszy motylek wzleciał nad łąkę, 

W locie radośnie witał się z słonkiem, 

W górze zabłądził w chmurkę i w mgiełkę, 

Sfrunął, trzepocząc białym skrzydełkiem. 

A gdy już dosyć miał tej gonitwy, 

Pytał się kwiatów, kiedy rozkwitły. 

Pytał się dzieci, kiedy podrosły. 

Tak mu upłynął pierwszy dzień wiosny 

 

Po wysłuchaniu utworu zadajemy dziecku pytania: 

- O kim była mowa w wierszu? 

- Co robił pierwszy wiosenny motylek? 

- Jak wyglądają motyle? 

Następnie oglądamy z dzieckiem ilustracje motyli,  wskazując na ich różnorodność: 

 

Zadanie 7. 

Praca plastyczna „ Motyl” 

Potrzebne będą: 

- tutka po papierze toaletowym,  



- blok techniczny, biały lub kolorowy, 

- materiały do wykonania oczu, czułek , oraz ozdobienia skrzydełek( może to być plastelina, 

gotowe plastikowe oczka, papier, krepa, brokat a nawet kawałki kolorowego materiału), 

- klej, nożyczki. 

Dziecko może pomalować tutkę farbą, a kiedy wyschnie z pomocą rodzica naszkicować i 

wyciąć skrzydełka. Następnie ozdabiamy motylka wg własnej wyobraźni. Później wykonana 

praca może posłużyć, jako zabawka 

 

 

Zadanie 8. 
 

Bierzemy motylka wykonanego przez dziecko, przymocowujemy go do dłuższego patyka, lub 

drucika, i prosimy dziecko, aby naśladowało ruch motyla i przyjrzało się wysokości, na której 

będzie latał motyl. Następnie rodzic  porusza motylem przy samej podłodze. Zadaje dziecku 

pytanie: Motyl latał wysoko, czy nisko?. Następnie wykonuje takie same ćwiczenie tylko 

wysoko przy suficie. I znów zadaje pytanie: Motyl latał wysoko, czy nisko?. Na koniec dziecko 

ma naśladować lot motyla: – nisko – przy podłodze – dziecko kuca i rękoma naśladuje 

trzepot skrzydeł motyla; wysoko – dziecko wspięte na palcach. 



Zadanie 9. 

Osłuchanie z piosenką pt. „ Bąki z łąki” 

 

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

Dziecko najpierw osłuchuje się z piosenką, może do niej swobodnie tańczyć, 

odzwierciedlać słowa piosenki ruchem , naśladować zwierzątka występujące w piosence, 

może rytmicznie klaskać w rytm melodii. 

Kiedy dziecko troszkę opanuje słowa piosenki, lub wpadnie mu w ucho np. refren, może 

śpiewać cicho, głośno ( np. na zmianę z rodzicem). 

 

Zadanie 10. 

Zaproście Państwo dziecko na wiosenny spacer, np. do parku, lub do ogródka, i razem 

poszukajcie biedronki. Niech dziecko poobserwuje biedronkę, opisze jej wygląd, kolory, 

powie, do czego służą jej skrzydełka, spróbuje przeliczyć kropki na jej skrzydełkach. Kiedy 

znajdziecie owada, przypomnijcie dziecku, że biedronka, to delikatne stworzenie, i trzeba się 

z nią ostrożnie obchodzić, żeby nie zrobić jej krzywdy. Jeżeli dziecko znajdzie biedronkę w 

ogródku, można zachęcić je do zrobienia domku dla biedronki, np. z trawy, patyków, liści- w 

ten sposób będzie się uczyło szacunku do mniejszych istot, a obserwacja znaleziska będzie 

świetną zabawą. 

 

Jeżeli pogoda nie dopisze, dziecko może obejrzeć obraz przedstawiający biedronkę. 

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


 

 

  

Zadanie 11. 
Praca plastyczna „ Biedronka” 
 
Potrzebne będą: 
-  papierowy talerzyk, 
- czarny Bristol, 
- klej, lub taśma dwustronna, 
-nożyczki, 
- plastikowe oczka, lub biała i czarna plastelina, 
- czarne druciki, 
- farbka w kolorze czerwonym. 



 
 

Do wykonania biedronki najpierw trzeba pomalować papierowy talerzyk na 
czerwono; kiedy wyschnie, przecinamy go równo na pół tak, aby powstały dwie części. Kiedy 
farba wyschnie, wycinamy z czarnego papieru dwa koła- mniejsze na głowę, i większe- na 
tułów. Dziecko przykleja do siebie elementy. Następnie przyklejamy do główki oczy i czułki, a 
także dwa skrzydełka tak, jak pokazano na zdjęciu. 

Pomagamy dziecku wyciąć sześć małych kropek, które znajdą się na skrzydłach 
biedronki. Prosimy dziecko, żeby przeliczyło kropeczki, a następnie przykleiło je tak, żeby na 
każdym skrzydełku było tyle samo kropek. 

Kiedy biedronka będzie gotowa, można użyć jej do zabawy z motylkiem zrobionym 
wcześniej 

 
Zadanie 12. 
Praca z wierszem: 
 

„Żaby i bociany „ 
Zbigniew Dmitroca  

 
Na wiosennej łące 
 Niedaleko wody 

 Bociany z żabami 
 Bawią się w podchody.  

Żaby dobrze wiedzą,  



Co bociany jedzą,  
Ale się nie boją  

I cicho nie siedzą… 
 Rzekła pierwsza żaba:  
– Jestem taka słaba…  

Powiedziała druga: 
 – Jeden do mnie mruga!… 

 Powiedziała trzecia: 
 – Dla mnie tu przyleciał! 

 Powiedziała czwarta:  
– Jestem więcej warta… 

 Zaśmiała się piata:  
– To mnie się przygląda… 

 Na to rzekła szósta:  
– Strzeżcie się oszusta!  
Pierwszy bocian na to: 
 – Już niedługo lato… 

 Drugi bocian: 
 – E tam, Pleciesz jak poeta… 

 Na to trzeci bocian: 
 – Plecie twoja ciocia! 
 Zarechotał czwarty: 

 – Plecie nie na żarty… 
 Piaty zaklekotał:  

– Ale dziś spiekota… 
 Na to bocian szósty: 

 – A ja brzuch mam pusty…  
Gdy tylko bociany 

 Do żab się zbliżają,  
Mądre żabki szybko 

 Nurka w wodę dają… 
 
Po wysłuchaniu wiersza zadajemy dziecku pytania: 
- Kto bawił się na zielonej łące? 
- Co jedzą bociany? 
- Co robią mądre żabki? 
 
Zadanie 13. 
Wiosenne rytmy. W załącznikach znajdują się sylwety do wydrukowania i zabawy w rytmy. 
 
przygotowuje sylwety: żab, bocianów, motyli – po cztery. układamy rytmy dwu-, 
trzyelementowe. Zadaniem dzieci jest kontynuowanie rytmów rozpoczętych przez rodzica.  
B, Ż, B, Ż, B, Ż…  
M, B, M, B, M, B… 
 B, Ż, M, B, Ż, M, B, Ż, M…  
Następnie dzieci grupują te same zwierzęta i starają się je przeliczyć.  
Rodzic zadaje pytania: Ile było żab? Ile było bocianów? 



Przykładowo:  
B, Ż, B, Ż, B, Ż…  
 

………………..itd…. 
 
 
Zadanie 14.  
 Praca plastyczna „ Żabka” z orgiami z koła. 
 
Potrzebne będą:  

 papier kolorowy, kolory intensywne – niebieski, zielony, czerwony pomarańczowy, 

biały 
 okrągłe przedmioty do odrysowania 

 ołówek 

 nożyczki 

 klej, np. Magic 

 czarny marker 

 skrawki zielonej bibułki 

1. Kartkę niebieskiego papieru przecinamy na pół, będzie tłem dla naszej żabki. 
2. Na zielonym papierze odrysowujemy 1 kółko o średnicy ok 8 cm, po dwa kółka o 
średnicy 6,5 cm i 2 cm, 4 kółka o średnicy 3,5 cm. Na czerwonym i pomarańczowym 
papierze odrysowujemy po 1 kółku o średnicy 5 cm. Na białym papierze 
odrysowujemy 2 kółka o średnicy ok 1 cm. Wszystkie kółeczka wycinamy. 

 

https://www.ceneo.pl/15198607#cid=1601&pid=1320
https://www.ceneo.pl/15198607#cid=1601&pid=1320
https://www.ceneo.pl/17639203#cid=1601&pid=1320
https://www.ceneo.pl/10852241#cid=1601&pid=1320


ZANIM PRZYSTĄPIMY DO TWORZENIA ŻABKI, PRZYGOTOWANE KÓŁKA MOŻEMY 
WYKORZYSTAĆ DO KSZTAŁTOWANIA U DZIECKA UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNYCH: 

POPROŚCIE DZIECKO, ŻEBY: 

- określiło, które koło jest najmniejsze, które największe, a które są takie same, 

- policzyło, ile jest kółek białych, czerwonych i pomarańczowych, zielonych, 

- stworzyło zbiór tylko z zielonych kółek, 

- ułożyło np.  czerwone koło nad zielonym, lub obok zielonego, lub pod zielonym. 

Wracamy do pracy plastycznej 

3. Na niebieską kartkę naklejamy największe i średnie zielone kółko- to będzie głowa i 
tułów żabki. Przyklejamy również najmniejsze zielone kółeczka-oczy a na nich białe, 
na których narysujemy źrenice żabki. 

4. Do drugiego średniego zielonego kółka, na środku, przyklejamy czerwone. Zginamy 
na pół- to będzie kłapiący pyszczek żaby. 

5. Smarujemy jedną część zgiętego kółka i przyklejamy pyszczek we właściwym 
miejscu. 

7. Pomarańczowe kółko przyklejamy na środku brzuszka żaby. 

8. Każde z pozostałych małych, zielonych kółek składamy na pół i przyklejamy jako 
łapki. 

9. Czarnym markerem rysujemy źrenice, rzęsy, dziurki w nosie żabki. 
10. Możemy też pociąć bibułkę na cienki paski i przykleić jako trawę. 
 

 



Ciekawe linki do przejrzenia: 

https://kidmons.com/game/piano-online/-      PIANINKO ONLINE- utrwalanie nazw zwierząt 

oraz odgłosów, 

https://youtu.be/T53SX7H_bgk      WIOSENNE GRY I ŁAMIGŁOWKI, 

https://www.youtube.com/watch?v=_XMr80enW9A  PIOSENKA „ Była sobie żabka mała” ( 

dlaczego należy słuchać rodziców ) 

https://www.youtube.com/watch?v=8krnRKa9jWI   FILM O MIESZKAŃCACH ŁĄKI 

https://www.youtube.com/watch?v=IoC7WCfx6Z0   ODGŁOSY ŁĄKI 

 

 

 

 
 

https://kidmons.com/game/piano-online/-
https://youtu.be/T53SX7H_bgk
https://www.youtube.com/watch?v=_XMr80enW9A
https://www.youtube.com/watch?v=8krnRKa9jWI
https://www.youtube.com/watch?v=IoC7WCfx6Z0

