
 

Przebieg zajęć popołudniowych 27.03.2020r 
 
 Wysłuchanie wiersza pt. „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. 
 
 

 
     
 
 
Teraz dzieci mogą wykonać kolorowe skrzydełka z bibułki, 
lub z małego kocyka i przy piosence „Motyle ” zatańczyć 
chwilę  
 
zapytajmy dzieci 
 
- Kto zamieszkuje łąkę?; Czym jest łąka?; Komu potrzebne są 
owady (np. pszczoły, osy;)? Jak się rodzą? Co można robić na 
łące? 
 
 Pobawcie się  ruchowo 
 
 „Spacer po łące” – dzieci idą po łące i witają się ze spotkanymi 
zwierzętami w ich języku, np. z pszczołą bzz,bzz., z myszką 
polną pi,pi. … 



 
Zabawa 
 
 "Prawda czy fałsz". Rodzic mówi zdania o łące a dzieci 
określają ich logiczność: prawda – podnoszą rękę do góry, fałsz 
– kładą ją na kolanach. 
 
*Na łące rośnie wysoka trawa, a w niej są biedronki, koniki 
polne, motyle. 
*Pszczoły zbierają nektar z kwiatów i robią z nich lizaki. 
*Pod ziemią długie korytarze ryje kret. 
*Wiosną na łące dzieci lepią bałwana. 
*Po łące przechadza się bocian i szuka żabek na śniadanie. 
*A żabki chowają się przed nim w trawie i wołają kra, kra. 
 
Zabawa muzyczno-ruchowa z wykorzystaniem gazet „Na 
wiosennej łące” 
Rodzic zaprasza dzieci do zabawy mówiąc: Pachnie łąka, 
kłania się rumianek, zaprasza wszystkich na łąkowy taniec. 
Jesteśmy na łące, świeci słońce, oddychamy głęboko. Na 
hasło: 
 
Wieje wiatr – dzieci dmuchają w gazety by łopotały na wietrze 
Pada deszcz – dzieci stukają paluszkami o gazetę 
Parasol- dzieci chowają się pod gazetę 
Wieje wiatr – dzieci poruszają gazetami 
 
Na koniec dzieci kładą się na plecach i wdychają nosem świeże 
powietrze i wyobrażają wiosenną łąkę przy relaksującej 
piosence o pajączku 
 
Na weekend przesyłam 2 linki , które trzeba skopiować dla chętnych. 
Pierwszy  z propozycją pracy plastycznej -mieszkańcy łąki ,a drugi to 
„Leśne opowieści” cz1 , słuchowisko dla dzieci 

 
https://www.facebook.com/463673670401599/videos/1483175898530107/UzpfSTEwMDAw

MTM3NTk0NjI0MDoyODgwMzc0NDAyMDE4Mzk2/ 

 

https://www.facebook.com/463673670401599/videos/1483175898530107/UzpfSTEwMDAwMTM3NTk0NjI0MDoyODgwMzc0NDAyMDE4Mzk2/
https://www.facebook.com/463673670401599/videos/1483175898530107/UzpfSTEwMDAwMTM3NTk0NjI0MDoyODgwMzc0NDAyMDE4Mzk2/


https://www.youtube.com/watch?v=StJU-dR3Dos&t=375s&fbclid=IwAR3yv0MWMLE-

EsxCfJWOmTH6MrsjjrQ4uf1H0zEg7mVPca3Ystw5VJawV0A 

 

https://www.youtube.com/watch?v=StJU-dR3Dos&t=375s&fbclid=IwAR3yv0MWMLE-EsxCfJWOmTH6MrsjjrQ4uf1H0zEg7mVPca3Ystw5VJawV0A
https://www.youtube.com/watch?v=StJU-dR3Dos&t=375s&fbclid=IwAR3yv0MWMLE-EsxCfJWOmTH6MrsjjrQ4uf1H0zEg7mVPca3Ystw5VJawV0A

