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TEMAT: WIOSENNA ŁĄKA. 

 

 

 
1. Wysłuchaj opowiadania J. Modelskiej „Gdzie się podziały nasze 

kropeczki?” (przeczytanego przez Rodzica) i odpowiedz na pytania. 

 

 
 „Na łące panował niespokojny gwar. W trawie aż huczało od krzyków. 

- Co to za hałasy? Co się z wami dzieje? - spytał przysadzisty żuk. 

 - Ktoś nam ukradł kropeczki ze skrzydeł! - wykrzyknęły przestraszone 

biedronki. 

 - Bez nich nie jesteśmy już takie same. Kto teraz będzie chciał wypatrywać nas 

w trawie? Czyje oko ucieszymy naszym widokiem…? - zawiesiła głos 

najstarsza z biedronek. 

 - Kto śmiał to zrobić?! - oburzył się żuk i ze zdziwienia aż postawił swoje różki 

na sztorc. 

- Tu, na łące, wszystkie owady mieszkają razem i sobie pomagają - zauważył 

pasikonik. 

 - To znaczy, że zakradł się do nas jakiś intruz - odparł żuk po chwili namysłu. 

- Czy ktoś widział coś podejrzanego?  

- Ja! Wczoraj przelatywały tędy te pomarańczowe niby biedronki - zabzyczała 

pszczoła. 

 - Tak - zamyślił się żuk. 

 - Te psotnice już nieraz dały się nam we znaki. Pewnie to one ukradły kropki 

biedronkom i przyczepiły do swoich skrzydeł. 

 - I co teraz, żuku? Musimy jakoś wspomóc nasze przyjaciółki! - odezwał się 

pasikonik. 



- Czy ktoś ma pomysł? Zapadła cisza. Mimo że owady bardzo chciały pomóc 

swoim koleżankom, żaden z nich nie wiedział, czym zastąpić skradzione 

kropeczki. Całej rozmowie przysłuchiwały się polne rośliny, szumiąc z 

oburzenia. Wtem nad rozmówcami pochylił się kwiat maku. 

- Wiem, że do biedronki mi daleko, ale w moim kwiecie są czarne nasiona, które 

mogę oddać biedronkom - zasugerował nieśmiało mak. 

- Naprawdę? Zrobiłbyś to dla nas? - z niedowierzaniem spytała najstarsza 

biedronka. 

 - Z przyjemnością i zaszczytem - radośnie odparł kwiat.  

Na łące rozległy się wesołe okrzyki. Owady ochoczo wzięły się do pracy i 

pomogły nalepić nowe kropki na czerwonych skrzydłach. A kiedy już 

skończyły, biedronki znowu wyglądały tak jak zawsze”. 

 
 Co przydarzyło się biedronkom? 

 Kto im pomógł? 

 Co zrobili przyjaciele biedronek z łąki? 

 

 
2. Zabawa ortofoniczno-ruchowa „Na zielonej łące”. 

  

Rodzic opowiada historię, a dziecko za pomocą gestów i wyrazów 

dźwiękonaśladowczych próbuje odwzorować treść opowiadania. 

 
Jest piękna pogoda, świeci słonko - dziecko siedzi w siadzie skrzyżnym, 

podnosi ręce do góry i wykonuje szybkie, rotacyjne ruchy dłońmi. 

Wszyscy mieszkańcy łąki już wstali i wzięli się do pracy- dziecko wstaje. 

Mrówki budują swoje miasto - z rękami na biodrach dziecko wykonuje obrót 

tułowia, raz w lewo, raz w prawo. 

Zajączki skaczą po łące - dziecko mówi trzy razy: „kic, kic, kic”, i wykonuje 

trzy skoki obunóż. 

Żabki pływają w jeziorze - dziecko mówi kum, kum, a potem robi dwa 

przysiady. 
Ptaszki wysoko fruwają po niebie - stojąc w miejscu, dziecko mówi: „pi, pi, 

pi”, a potem biega z rozłożonymi rękami. 

Bocian dostojnie kroczy - dziecko idzie z wysokim podnoszeniem nóg, 

zatrzymuje się, wyciąga do przodu ręce i naśladując ruch bocianiego 

dzioba, mówi „kle, kle”. 



Nagle powiał wiatr, trawy i kwiaty kołyszą się na wietrze - dziecko mówiąc: 

„szu, szu, szu”, kołysze na boki wysoko podniesionymi rękami. 

Zaczął padać majowy deszczyk - dziecko kuca i rytmicznie uderza rękami o 

podłogę, mówiąc: „kap, kap, kap”. 

Wszystkie zwierzątka chowają się do swoich domków - dziecko siada w 

siadzie skrzyżnym na dywanie. 
 

3. Podział na sylaby „Mieszkańcy łąki”. 

 

Pod obrazkiem narysuj tyle kresek z ilu sylab składa się nazwa danego 

mieszkańca łąki.  

 

 

 
 

 

 
 

 



 
4. Zabawa słowna „Dokończ”. 

 

Zwinny jak... (jaszczurka) 

Powolny jak... (ślimak) 

Zielony jak... (żaba) 

Kolorowy jak ... (motyl) 

Niebieski jak... (niezapominajka) 

 

5. Karta pracy: „Krzyżówka”. (Załącznik 1) 

 

Rozwiąż krzyżówkę. Dokończ rysować motyle według wzoru (jeśli nie masz 

możliwości wydrukowania tej karty, zrób to na komputerze). 

 

 

6. Zabawa ruchowa „Biedronka na łące”. 

 

Rodzic mówi: „Biedroneczko leć do nieba, przynieś mi kawałek chleba”. 

Dziecko - biedronka rozkłada skrzydełka i fruwa po łące.  

Na hasło: „Pająk idzie!” biedronka odlatuje na wyznaczone przez Rodzica 

miejsce. 

 

 

7. Zabawa „Gra w zielone”. 

 

Odszukiwanie zielonego koloru. 

Rodzic: Grasz w zielone? 

Dziecko: Gram. 

Rodzic: Masz zielone? 

Dziecko: Mam.  

 



Dziecko chodzi po pokoju. Na hasło: „Zielony” jak najszybciej przynosi coś 

zielonego. Zabawę powtarzamy kilka razy i za każdym razem dziecko przynosi 

inną rzecz. 

 

8. Karta pracy: „Łąka”. (Załącznik 2) 

 

Powiedz, co dzieje się na łące. Policz i zaznacz pod obrazkami: ile jest 

dziewczynek, ilu chłopców, ile jest piłek, koców, ile latawców, motyli, 

ślimaków, ptaków, żab, lup (jeśli nie masz możliwości wydrukowania tej karty, 

zrób to na komputerze, powiedz i policz bez zaznaczania). 

 

9. „Wiosenna gimnastyka”. 

 

 



 
 

  



10.  Karta pracy: „Odszukaj element”. (Załącznik 3) 

 

W każdym rzędzie odszukaj element, który różni się od pozostałych i otocz go 

pętlą  (jeśli nie masz możliwości wydrukowania tej karty, zrób to na komputerze,  

wskaż dany element). 

 

 

11.  Zabawa z pokazywaniem „Lata mucha”. 

 

Rodzic recytuje rymowankę, a dziecko głaszcze części ciała wymienione w 

rymowance: 

 

Lata mucha koło ucha, 

lata bąk koło rąk, 

lecą ważki koło paszki, 

lata pszczoła koło czoła, 

lata mucha koło brzucha, 

lecą muszki koło nóżki, 

biegną mrówki koło główki, 

pełznie gąsieniczka koło policzka. 

 

 

12.  Zabawa ruchowa „Pszczoły i ule”. 

 

Rodzic rozkłada na dywanie kartki papieru. Dziecko - pszczoła porusza się po 

pokoju w rytm dowolnej piosenki o łące. Na hasło: „Do ula”, dziecko ustawia 

się w „ulach”. Można ponumerować ule i wskazywać ul, do którego dziecko ma 

wskoczyć poprzez ilość klaśnięć (dziecko przelicza i odszukuje odpowiedni 

numer). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



13.  „Gra żabi skok”. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 1  

 

Rozwiąż krzyżówkę. Dokończ rysować motyle według wzoru (jeśli nie masz 

możliwości wydrukowania tej karty, zrób to na komputerze). 

 

 

 
 

 

 
 



Załącznik 2 

 
Powiedz, co dzieje się na łące. Policz i zaznacz pod obrazkami: ile jest 

dziewczynek, ilu chłopców, ile jest piłek, koców, ile latawców, motyli, 

ślimaków, ptaków, żab, lup (jeśli nie masz możliwości wydrukowania tej karty, 

zrób to na komputerze, powiedz i policz bez zaznaczania). 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 

 
 



Załącznik 3 

 

W każdym rzędzie odszukaj element, który różni się od pozostałych i otocz go 

pętlą  (jeśli nie masz możliwości wydrukowania tej karty, zrób to na komputerze, 

wskaż dany element). 

 

 
 

 



Dodatkowe karty pracy (dla chętnych) 
 

 

Przyjrzyj się obrazkowi. Wytnij wzdłuż linii elementy ilustracji i ułóż je 

ponownie z pamięci. 

 

 



Połącz pętle z obrazkami z właściwymi zapisami działań matematycznych.   

Wpisz odpowiednie liczby - wyniki dodawania. 

 

 

 

 

 


