
Łąka w maju 

 

1. Poznawanie wyglądu ślimaka. Układanie z kolorowych sznurków 
sylwetki ślimaka. 

Zdjęcie przedstawiające ślimaka, kolorowy sznurek (dla każdego dziecka kawałek 
sznurka). 
Rodzice pokazują zdjęcie przedstawiające ślimaka. Dzieci opisują jego 
wygląd. Rodzice zwracają uwagę na wygląd muszli oraz na wyraźnie zaznaczone 
czułki. Opowiadają dzieciom ciekawostki o życiu ślimaków.  Następnie dzieci z 
kolorowego sznurka układają skręconą muszlę ślimaka. 
 
*Ślimak winniczek to największy ślimak występujący w Polsce. Zamieszkuje 
tereny o dużej wilgotności – lasy, parki, ogrody. Żywi się świeżymi liśćmi. Zimuje 
w ściółce, ukryty pod roślinnością. Ze ślimaków winniczków robi się różne 
potrawy. Popularne są zwłaszcza w kuchni francuskiej. 
 
 

2. Życie na łące – oglądanie filmu edukacyjnego 
https://www.youtube.com/watch?v=eIe_iAcpQJg 
 
*Rodzice zwracają uwagę na pożyteczną rolę owadów. 
Owady lubią kwiaty, bo znajdują na nich pożywienie: pyłek i nektar. Jednocześnie 
przenoszą pyłek na inne kwiaty, co umożliwia ich zapylenie. To bardzo ważne dla 
kwiatów. Dopiero po zapyleniu bowiem mogą powstać owoce. To dlatego kwiaty 
przyciągają do siebie owady na różne sposoby, np.: poprzez piękne kolory, 
aromatyczny zapach i pyszny, słodki pyłek. 
 
 

3. Improwizacje taneczne z wykorzystaniem utworu Bal na łące. 
https://www.youtube.com/watch?v=VL-IW-Xy0Jo 

Dzieci wykonują własne improwizacje taneczne. 
 

4. . Zestaw ćwiczeń ruchowych  
 
Obręcz, klocek. 
• Zabawa orientacyjno-porządkowa – Dzieci w domu. 
Dzieci układają obręcze na podłodze. Wchodzą do ich środka i siadają skrzyżnie. 
Dłonie układają na kolanach, prostują plecy, siedzą w domu. Przy dźwiękach 

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


tamburynu dzieci wychodzą na podwórko, swobodnie podskakują. Na przerwę 
w grze wracają do swoich domów i przyjmują taką samą pozycję jak na 
początku. 
 
• Ćwiczenie z elementem rzutu– Wspólne zabawy. 
Dzieci stają naprzeciwko obręczy, w niewielkiej odległości. Na sygnał rodzica 
wrzucają klocek do obręczy, gdy trafią  - zwiększają odległość od obręczy. 
Zabawa toczy się dalej. 
 
• Zabawa ruchowa z elementem skoku i podskoku – Dom. 
Obręcze leżą na podłodze. Dziecko z pary stoi w środku obręczy. Dzieci na 
zmianę wskakują do obręczy i wyskakują z nich obunóż.  
 

 

 

 


