
Mieszkańcy łąki 

 
1.  Wycinanie kół z kolorowych kartek. Tworzenie kompozycji kwiatowych. 

Kartka w białym kolorze i kartki w różnych kolorach, nożyczki, ołówki, szablony 
kół. 
Dzieci odrysowują na kolorowych kartkach koła, a następnie je wycinają. 
Układają z kolorowych kół na białej kartce dowolne kompozycje kwiatowe. 
 
 
Zajęcia matematyczne: 
 

2.  Utrwalenie liczenia w zakresie 5. Naśladowanie odgłosów owadów. 
Kartoniki z narysowanymi na nich kwiatami (od 3 do 5). 
 
Rodzice ustalają z dziećmi, jakie odgłosy wydają zwierzęta: pszczoły – bzzz, 
koniki polne – cyk,  
żaby – rech.  
Dziecko losuje kartonik z narysowanymi na nim kwiatkami – od 3 do 5. Liczy, ile 
kwiatków jest na kartoniku. Wynik pokazują na palcach. Rodzice proponują 
rozpoczęcie wiosennego koncertu. Kolejno wymieniają nazwy zwierząt, a dzieci 
wydają ustalone wcześniej odgłosy. Jeśli dzieci wylosują kartonik z 5 kwiatkami, 
to oznacza, że 5 razy mówią np.: rech. Rodzice powtarzają zabawę kilka razy.  
 
*Ćwiczenie należy dostosować do wieku i umiejętności dzieci 
 

3.  Grupowanie sylwet kwiatów według koloru lub kształtu. 
Ilustracje kwiatów: czerwone maki, żółty złocień, biała koniczyna, fioletowa 
koniczyna, biała stokrotka, zielona krepina lub zielona tkanina. 
*Ilustracje dostępne na grupowym mailu 
 
Rodzic układa zieloną krepinę – łąkę. Umieszcza na łące sylwety kwiatów (klocki 
w odpowiednich kolorach) – rozmieszcza je w sposób dowolny. Zastanawia się, 
czy łąka nie wyglądałaby ładniej, gdyby kwiaty rosły na niej w bardziej 
uporządkowany sposób. Pyta dzieci, jak można to zrobić. (Jeśli dzieci nie będą 
wiedziały, rodzice podpowiadają, jakie kryterium zastosować). Chętne dzieci 
układają sylwety kwiatów (klocki) na łące według kolorów, a potem według 
kształtów. Przyglądają się łące. Zastanawiają się, kiedy łąka jest ładniejsza: 
wtedy, gdy kwiaty rosną w dowolny sposób, czy wtedy, gdy są uporządkowane 
według koloru lub kształtu.  
 



 
4.  Układanie z kół sylwety biedronki. Rysowanie na sylwecie odpowiedniej 

liczby kropek. 
Dwa czerwone koła (na skrzydła biedronki), jedno małe czarne koło (na głowę 
biedronki) i jedno większe czarne koło, na które naklejone będą skrzydła 
biedronki, czarna kredka, klej. 
Dzieci mają dwa czerwone koła i dwa czarne koła – większe i mniejsze.  Większe 
czerwone koła dzieci składają na pół. Układają i naklejają je na większym czarnym 
kole tak, aby utworzyły skrzydła biedronki. Małe, czarne kółko (głowę biedronki) 
doklejają od spodu do większego czarnego koła. Rodzic pyta, czego brakuje 
biedronkom. Klaszcze w dłonie dwa razy. Dzieci rysują na 
czerwonych skrzydłach dwie kropki. Następnie dzieci liczą, ile kropek ma 
biedronka. Rodzic klaszcze trzy razy, a dzieci dorysowują kropki na skrzydłach. 
Wynik każdego liczenia pokazują na palcach. Przekładają sylwety biedronek z 
kartki na krepinę – zieloną łąkę. 
 

5.  Karty pracy, cz. 2, nr 50–51. 
*Karta pracy dostępna na grupowym mailu. Mogą z niej skorzystać również dzieci 
3-letnie 
 

DODATKOWA KARTA PRACY: 

https://www.e-kolorowanki.eu/wiosna-kolorowanki/wiosna-laka-kolorowanka/ 

 

https://www.e-kolorowanki.eu/wiosna-kolorowanki/wiosna-laka-kolorowanka/

