
Dzień 4 – 14.05.2020 r. 

ŁĄKA W MAJU – „Wiosenna łąka” 

Drodzy Rodzice oto propozycja zabaw i ćwiczeń na czwartek 14.05.2020 r. 

Życzymy miłej zabawy. 

 

Na początek rozwiąż zagadkę 

 

Zielony dywan, a na nim kwiatów tyle  

Piją z nich nektar pszczoły, osy i motyle 

Zielona plama w barwne punkciki, a nad nią śpiew skowronka. 

Tam wyruszymy zbierać kwiatki, bo to właśnie … (łąka) 

 

I. Wykonanie ćwiczenia Karta pracy, cz. 4, s. 43.  

Odszukaj na obrazku łąki ukrytych zwierząt. Spróbuj ich nazwać. Obejrzy zdjęcia znajdujące 

się poniżej. Posłuchaj nazwy produktów otrzymywanych z roślin zielnych. 

 

II. Posłuchaj opowiadania: „PRZYGODA MAŁEJ PSZCZÓŁKI” - C. LEWANDOWSKA. 

 

Był piękny wiosenny dzień. Rodzina pszczela wraz z małą pszczółką wybrała się na łąkę, by 

zebrać z kolorowych kwiatów nektar i pyłek. Pamiętaj Maju, nie oddalaj się, bo możesz 

zabłądzić i nie trafisz sama do naszego ula. Mamy bardzo dużo pracy, musimy zebrać nektar 

z kwiatów - powiedziała mama pszczoła. 

Maja fruwała z kwiatka na kwiatek i zlizywała języczkiem nektar i pyłek z kwiatów. Nawet 

nie spostrzegła się, że oddaliła się daleko od swojej rodziny. I.... rozpłakała się. Co ja teraz 

zrobię? Jak trafię do swojego domku - ula? Nie pamiętam drogi. Aż tu, co to za duża pszczoła? 

Dzień dobry mała dziewczynko, co ty sama tu robisz? Jestem bąk Felek, dlaczego płaczesz? 

Ja jestem pszczółka Maja, przyfrunęłam na tę łączkę, by zbierać nektar ze swoją rodziną i się 

zgubiłam. I Maja się znowu rozpłakała. 

Nie płacz Maju, otrzyj z oczu łzy, ja ci pomogę i szybko znajdziemy twoją rodzinę. Wiem 

gdzie znajdują się najbliższe ule, pofruniemy Maju razem. I bąk Felek razem z mała pszczółką 

przyfrunęli do ula. Dziewczynka podziękowała bąkowi i postanowiła więcej nie oddalać się 

od swojej rodziny pomimo pracy podczas zbierania pyłku i nektaru z kwiatów. 

 

Odpowiedz na pytania: 

-  Gdzie wybrała się rodzina pszczółek?  

-  Po co rodzina pszczółek poleciała na łąkę? 

-  Co się przydarzyło małej pszczółce?  

-  Kogo spotkała pszczółka na łące?  

-  Co zrobił bąk?  

-  Jak myślicie jak zareagowała mama, na to, ze Maja oddaliła się od swojej rodziny? 

  

III. Zabawa z wiosennym kwiatem 

Namalujcie na kartce papieru dowolny kwiatek i wytnijcie go a następnie postępujcie według 

wskazówek 

-          połóż kwiatek na podłodze, 

-          połóż kwiatek za sobą, 



-          połóż kwiatka obok siebie, 

-          podnieś kwiatek do góry, 

-          połóż kwiatka przed sobą, 

IV.  „Zagadki biedronki Agatki”- zadaniem dzieci jest dokończenie zdań 

-  Żaby mieszkają na... 

-  Dziób bociana jest koloru... 

-  Mak jest koloru... 

-  Konik polny mieszka na... 

-  Biedronki mają ubranko w ... 

-  Stokrotki rosną na... 

-  Bocian ma długie... 

-  Motyl ma kolorowe... 

-  Żaby są koloru... 

-  Biedronki mieszkają na... 

-  Bociany polują na... 

-  Bociany mieszkają w... 

-  Kończyna rośnie na... 

-  Na łące rośnie dużo... 

-  Gąsienica przeobraża się w... 

 

IV. Na koniec zabawa relaksacyjna „Małe żabki”.  Usiądźcie albo połóżcie się na brzuchu. 

Rodzic wykonuje masażyk pleców opowiadając; 

Najpierw skaczą małe żabki. 

A za nimi żabek babki. 

Na prawo, na lewo, 

Do środka, na drzewo 

Bocian dziobem stuka w trawie. 

Ślimak patrzy nań ciekawie. 

Szczypaweczki spacerują , z rosy łapki otrzepują. 

Tutaj płynie sobie rzeczka, rybki tańczą w niej kółeczka. 

 

Na dzień dzisiejszy to już wszystko. Do jutra biedroneczki  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


