
 

Kwiaty na łące 
 

1.  Rozwijanie percepcji węchowej i próby odwzorowywania natury. 
Wazon, naturalne okazy kwiatów (lub ich zdjęcia), biała kartka dla każdego 
dziecka, kredki. 
Rodzic umieszcza w wazonie naturalne okazy kwiatów, charakterystyczne dla 
środowiska łąki. Dzieci rozpoznają i nazywają znane gatunki kwiatów. Wąchają 
każdy kwiat, określają zapach (można pokazać dzieciom zdjęcia kwiatów). 
Wybierają kwiat, który najbardziej im się podoba, i rysują go na kartce. 
 
2. Zabawa orientacyjno-porządkowa Motyle na łące. 
Klocki w kolorach: zielonym, czerwonym, niebieskim, żółtym. Nagranie piosenki 
Tygodnia „Bal na łące” 
https://www.youtube.com/watch?v=VL-IW-Xy0Jo  
 
Rodzice wręczają część klocków dzieciom, a drugą część rozkładają w pokoju – 
są to kwiaty. Dzieci (motyle) poruszają się między kwiatami przy dźwiękach 
muzyki. Na przerwę w muzyce motyl siada skrzyżnie przy kwiatku w kolorze 
zgodnym z kolorem swojego klocka. 
 

3.  Słuchanie wiersza Grażyny Lech Kwiaty na łące. 
Dywan z kwiatów, ziół i traw. 
Są w nim jaskry, maki, szczaw. 
Brzęczą trzmiele, skrzeczy sroka. 
Kreta także tutaj spotkasz. 
Możesz słuchać, patrzeć, wąchać! 
Piękna, kolorowa łąka. 
 
 
 
• Rozmowa na temat wiersza. 
− O jakim miejscu jest ten wiersz? 
− Jakie rośliny rosły na łące? 
− Jakie zwierzęta tam przebywały? 
− Jak wyglądała łąka? 
 

4. Karta pracy, cz. 2, nr 52. 
Dzieci: 
− nazywają (z pomocą osoby dorosłej) kwiaty na obrazkach i je liczą, 

https://www.youtube.com/watch?v=VL-IW-Xy0Jo


− pod każdym obrazkiem rysują tyle kresek, ile kwiatów jest w bukiecie, 
− rysują kwiaty po śladach. 
 
Dzieci 3-letnie liczą kwiaty, kładą tyle samo klocków na stoliku. I na kartce  
rysują samodzielnie kwiaty. 
 

5.  Zabawa ruchowa z elementem czworakowania – Żuczki. 
Lekka piłka. 
Rodzice wyznaczają linie – startu i mety. Dzieci kolejno przemieszczają się 
na czworakach, toczą piłkę do mety, odpychając ją głową jak żuczki, po czym 
wstają, wracają biegiem.  
 
 
 

6. Oglądanie zdjęć przedstawiających rumianek. Wskazywanie 
charakterystycznych cech kwiatu. 

Zdjęcie rumianku. 
 
Rodzice opowiadają ciekawostki na temat kwiatu. Rumianek to roślina często 
spotykana na łące. Kwiaty mają kolor biały, z żółtym środkiem. Cała roślina 
bardzo ładnie pachnie. Rumianek wykorzystywany jest w leczeniu ludzi, np. gdy 
boli gardło, bolą dziąsła lub przy podrażnieniach skóry. 
 

7. Samodzielne wykonanie pracy przez dzieci według instrukcji. 
Wyprawka, karta nr 25, klej, biała i żółta bibuła. 
Dzieci 4-letnie 
− przygotowują kartę pracy, klej, białą i żółtą bibułę, 
− odrywają lub wycinają kawałki bibuły i ugniatają z nich kulki podobnej 
wielkości, 
− doklejają do każdej łodyżki na łące kwiat rumianku – żółty środek i białe 
płatki. 
 
Dzieci 3-letnie (karta pracy do wydruku poniżej) 
− przygotowują kartę pracy, klej, białą i żółtą bibułę, 
− odrywają lub wycinają kawałki bibuły i ugniatają z nich kulki podobnej 
wielkości, 
− doklejają do każdej łodyżki na łące kwiat rumianku – żółty środek i białe 
płatki. 
, https://www.e-kolorowanki.eu/kwiaty/kwiat-rumianek-kolorowanka/ 
 

https://www.e-kolorowanki.eu/kwiaty/kwiat-rumianek-kolorowanka/


 
 
 

DODATKOWA KARTA PRACY: 
https://miastodzieci.pl/kolorowanki/alfabet-litera-k/ 
 

https://miastodzieci.pl/kolorowanki/alfabet-litera-k/

