
Temat: Wiosenna łąka 
1. Karta pracy, cz. 4, s. 43. Odszukanie na obrazku ukrytych zwierząt. Nazywanie ich. 

Określanie, dlaczego trudno było je odszukać. Oglądanie zdjęć. Słuchanie nazw 

produktów z roślin zielnych. 

 

2. Ćwiczenia w liczeniu – utrwalanie poznanych zapisów cyfrowych liczb 6-latki 

 

Dla każdego dziecka: kartoniki z liczbami, kartki, mazaki, klej.  

Dzieci losują kartoniki z liczbami. Naklejają je na kartkach. Rysują pod nimi tyle 

przedmiotów, ile wskazuje liczba. 

 

3. Zabawa orientacyjno-porządkowa Owady na łące. 

Dzieci poruszają się w różnych kierunkach po pokoju na palcach, naśladując 

głosem ciche brzęczenie. Na dźwięk tamburynu (klaśnięcia) przykucają – owady 

odpoczywają na kwiatach. Na dwa dźwięki tamburynu (klaśnięcia) ponownie 

poruszają się po sali.  

 

4. Ćwiczenie dużych grup mięśniowych Bukiety kwiatów.  

Dzieci spacerują po łące, co pewien czas schylają się i zrywają kwiatek. Na hasło: 

Bukiety kwiatów zatrzymują się i podnoszą do góry raz prawą, raz lewą rękę. 

Prezentują swój bukiet. 

 

5. Bajka edukacyjna: Mieszkańcy łąki 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=8krnRKa9jWI  

 

6. Wycieczka na łąkę dla chętnych dzieci 

Zachęcanie do wnikliwej obserwacji napotkanych podczas wycieczki/ spaceru 

roślin i zwierząt. Przypomnienie zasad bezpiecznego zachowania się podczas 

przejazdu.  

 

Zbieranie znanych roślin w celu wykonania zielnika. Robienie bukietów z kwiatów. 

Swobodne wypowiedzi dzieci na temat wrażeń z wycieczki.  

Rodzic pyta:  

− Co im się najbardziej podobało?  

− Co je zainteresowało, zdziwiło?  

− Co najbardziej chciałyby zapamiętać?  

− O czym mogliby opowiedzieć pani w przedszkolu?  

− Jakiego koloru było na łące najwięcej? Itp.  

https://www.youtube.com/watch?v=8krnRKa9jWI


• Oglądanie i nazywanie przywiezionych z łąki roślin, zapamiętywanie ich nazw. 

Przygotowanie roślin do zasuszenia:  

układanie ich na osobnych kartkach, nakrywanie drugą kartką i wkładanie między 

strony grubej książki; po włożeniu wszystkich roślin obciążenie książki i 

pozostawienie do wyschnięcia na około dwa tygodnie. Po zakończeniu suszenia 

przyklejenie – z pomocą rodzica – roślin kawałkami taśmy przeźroczystej na 

kartonowe kartki, naklejenie podpisów. 

 

7. Zabawy na łące  - doskonalenie sprawności fizycznej  

 

8. Utrwalanie piosenki Wiosna na łące. 

 

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

 

 

 

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

