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WIOSENNA ŁĄKA 

Cele: 

- rozpoznawanie i nazywanie roślin i zwierząt żyjących na łące 

- utrwalanie zapisu cyfrowego liczb 

- poszerzanie zasobu słownika czynnego o nowe wyrazy  

 

1.Obejrzyj dziś na początek zajęć film o mieszkańcach łąki, spróbuj się 

zrelaksować przy pięknej muzyce. 

https://www.youtube.com/watch?v=bgmm4e9ARw4    

Odpowiedz na pytania: 

 Jakie zwierzęta zauważyłeś na łące? 

 Jakie rośliny rozpoznałeś? 

 Z jakimi kolorami kojarzy ci się łąka? 

2. Wypełnij kartę pracy cz. 4, str. 43.  

Odszukaj na obrazkach ukryte zwierzęta. Jak myślisz, dlaczego trudno było je 

odszukać? Czy wiesz co to barwa ochronna? 

Popatrz na produkty, które otrzymujemy z roślin zielnych. Postaraj się 

przeczytać ich nazwy.  

3. Powtórz sobie teraz wczorajszą piosenkę, może uda ci się zapamiętać i 

zaśpiewać pierwszą zwrotkę?  

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

 

4. Przypomnimy sobie teraz znajomość cyfr.  Skorzystaj z moich lub wytnij 

samodzielnie z białej kartki kwadraty, na każdym z nich wpisz cyfry od 1 do 9. 

Odwróć kartoniki tak, aby nie było widać cyfr. Wylosuj najpierw jeden kartonik , 

przyklej na kartkę i odczytaj cyfrę. Następnie narysuj tyle elementów które 

kojarzą ci się z łąką, ile wskazuje cyfra którą wylosowałeś. Zabawę możesz 

powtarzać tyle razy, aż skończą ci się kartoniki.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=bgmm4e9ARw4
https://www.youtube.com/watch?v=814z9Tpphkw


 

 

 

1   2   3 
  4   5   6 
  7   8   9 
 

 

 

 



5. Posłuchaj wiersza pani Bożeny Formy ,,Wiosna” 

 

Powiał wiatr majowy, 

łąka zapachniała. 

Świeżą koniczyną 

pokryła się cała. 

 

Brzęczą głośno pszczoły, 

pracują wytrwale. 

Zapylają kwiaty, 

nie nudzą się wcale. 

 

Słońce mocno grzeje, 

świat do życia budzi. 

Dobry czas nastaje 

dla zwierząt i ludzi 

Waszym zadaniem będzie nauczyć się tego krótkiego wiersza na pamięć.           

 

6. A teraz coś, co bardzo lubisz- zagadki. 

 

Błyszczą jej kropki w promieniach słonka,  

lata nad łąką a zwie się .......... (biedronka) 

 

Ma sto biało- różowych płatków 

Wokół żółtego środka, 

Każdy odgadnie, że to…  (stokrotka) 



 

Lata nad kwiatami 

I sam wygląda jak kwiat. 

Co to za owad? 

Czy ktoś już zgadł?  (motyl) 

 

Ledwie błyśnie słońce złote,  

słychać brzęk wesoły. 

To dla dzieci robią miodek, pracowite .................. ( pszczoły) 

 

Dźwigam dom na grzbiecie , 

mam malutkie rogi 

Chodzę bardzo wolno,  

czasem w poprzek drogi. (ślimak) 

 

Skacząc po łące szybko uciekam , 

gdy dziób bociana ujrzę z daleka. (żaba) 

 

                       

                                 

Powodzenia😊 

Dla chętnych. 

1. Twoim zadaniem będzie wykonanie rysunku wiosennej łąki. W tym celu 

będzie nam potrzebny zielony karton. Jeśli go nie masz, możesz białą 

kartkę zamalować jasno zielonym kolorem (farbami lub kredką). A teraz 

narysuj na przygotowanej kartce wszystko to, co widzisz oczami 

wyobraźni na pięknej,  zielonej łące.  

A to kilka przykładów wiosennej łąki: 



 

 

 
 

2. I na koniec zabawa słowna. Poniżej umieszczone są słowa związane z 

łąką, ale wymawiane sylabami od tyłu. Waszym zadaniem jest ułożenie 

prawidłowego wyrazu. 

 

ba- ża (żaba), cian-bo (bocian), ła-pszczo (pszczoła), ka-dron-bie 

(biedronka), ka-łą (łąka), nik- ko, ny pol ( konik polny), tyl- mo 

(motyl), ty-kwia (kwiaty), wa-tra (trawa), ka-mysz (myszka), itp. 

 


