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1. Kochani poniżej znajdziecie piękne rośliny łąkowe. Przyjrzyjcie się im dokładnie, może 
ktoś z Was rozpozna, któryś z tych kwiatków. A może widzieliście je  na łące? 
Jeśli nie, to na spacerze z rodzicami rozejrzyjcie się uważnie, a na pewno uda wam się je 
znaleźć :)
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2. Ćwiczenia ortofoniczne na podstawie wiersza B. Szelągowskiej Majowa łąka.

Rodzic prezentuje wiersz. Powtarza treść wiersza powtórnie, a dziecko powtarza fragment 

tekstu: za, zo, ze, zu, zy to majowe dni! 

Majowa łąka, 

pachnąca łąka; 

Tu widać myszkę, 

słychać skowronka…

Za, zo, ze, zu, zy 

to majowe dni!

 

           Pająk zaplata 

           pośród traw sieci, 

           a mała pszczółka

           do kwiatka leci.

           Za, zo, ze, zu, zy 

           to majowe dni!

 



          Ważka spogląda 

          na dół ciekawie. 

          Kret nowy kopiec 

          wykopał w trawie.

          Za, zo, ze, zu, zy 

          to majowe dni!

 

          Bąk bzyczy głośno,

          trzmiela szukając. 

          A wokół brzozy

          wciąż biega zając. 

           Za, zo, ze, zu, zy 

           to majowe dni!

 

           Na małym krzaczku 

           przysiadła mucha.

           Z wielką uwagą 

           motyla słucha. 

           Za, zo, ze, zu, zy 

           to majowe dni!

 

           I konik polny 

           też nie próżnuje, 

           małej biedronce 

           kropek pilnuje.

           Za, zo, ze, zu, zy 

           to majowe dni!

 

          Tyle się dzieje 

          ciągle na łące! 

          Aż z ciekawością

          zerka tam słońce. 

          Za, zo, ze, zu, zy 

          to majowe dni!



3. Ćwiczenia dźwiękonaśladowcze Odgłosy łąki.

Dziecko biega, naśladując podany przez Rodzica odgłos zwierzęcia żyjącego na łące: 

konik polny – cyk, cyk; 

żaba – kum, kum; 

osa – bzzzz…; 

skowronek – fiu, fiu. 

4. Karty pracy :

       3 latki nr 16

       4 latki nr 45

        Dzieci: 

      − opisują, co widzą na obrazku, 

      − liczą zwierzęta na obrazku: pszczoły, motyle, żaby i bociany,  

      − rysują w ramce odpowiednią liczbę kropek przy obrazkach tych zwierząt, 

      − opisują wygląd wianka na pierwszym rysunku, 

      − szukają takiego samego wśród pozostałych.


