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Temat dnia: Mieszkańcy łąki. 
 
 
 
 
 

 
Cele operacyjne  
 

Dziecko: 
- uważnie słucha piosenki oraz czytanego wiersza,  
- odpowiada na zadane pytania,  
- nazywa obrazki. 

 

Metody: 
- słowna: wysłuchanie piosenki oraz wiersza; rozmowa na temat wiersza, 
- obserwacji: oglądanie ilustracji tęczy, 
- czynna: taniec do piosenki, naśladowanie odgłosów zwierząt oraz owadów.  
 
 
 
 
 

Przebieg:  
 

1. Piosenka powitalna „Boogie-woogie”. 
Zabawa ruchowa zgodnie z tekstem piosenki. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=sXqaZUp2N-w 

 
„Boogie-woogie” 

 
Do przodu prawą rękę daj, 

do tyłu prawą rękę daj, 
do przodu prawą rękę daj 

i pomachaj nią, 
bo przy boogie woogie boogie 

trzeba w koło kręcić się 
no i klaskać trzeba: raz, dwa, trzy! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sXqaZUp2N-w


Boogie woogie, ahoj! Boogie woogie, ahoj! Boogie woogie, ahoj! 
I od nowa zaczynamy taniec ten. 

 
Do przodu lewą rękę daj, 

do tyłu lewą rękę daj, 
do przodu lewą rękę daj 

i pomachaj nią, 
bo przy boogie woogie boogie 

trzeba w koło kręcić się 
no i klaskać trzeba: raz, dwa, trzy! 

 
Boogie woogie, ahoj! Boogie woogie, ahoj! Boogie woogie, ahoj! 

I od nowa zaczynamy taniec ten. 
 

Do przodu prawą nogę daj, 
do tyłu prawą nogę daj, 

do przodu prawą nogę daj 
i pomachaj nią, 

bo przy boogie woogie boogie 
trzeba w koło kręcić się 

no i klaskać trzeba: raz, dwa, trzy! 
 

Boogie woogie, ahoj! Boogie woogie, ahoj! Boogie woogie, ahoj! 
I od nowa zaczynamy taniec ten. 

 
Do przodu lewą nogę daj, 

do tyłu lewą nogę daj, 
do przodu lewą nogę daj 

i pomachaj nią, 
bo przy boogie woogie boogie 

trzeba w koło kręcić się 
no i klaskać trzeba: raz, dwa, trzy! 

 
Boogie woogie, ahoj! Boogie woogie, ahoj! Boogie woogie, ahoj! 

 
 
  



2. Wysłuchanie wiersza I. R. Salach „Łąka”. 
(przeczytanego przez Rodzica, bądź wysłuchanego w nagraniu umieszczonym 
na profilu facebookowym „Małe Przedszkole i Żłobek”) 
 

„Łąka” 
 

Łąka tylu ma mieszkańców, 
zwierząt, roślin kolorowych. 
Tu motylek, a tam pszczółka, 

tutaj kwiatek – o, różowy! 
Z kopca wyszedł krecik mały, 

obok niego idzie mrówka. 
Na rumianku w krasnej sukni przycupnęła boża krówka. 

Nad tą łąką kolorową bal wydały dziś motyle. 
Zapraszają wszystkie dzieci, 

więc zatańczmy chwilę.  
 
 
 

 
 

3. Rozmowa na temat wiersza. 
Rodzic rozmawia z dzieckiem wykorzystując poniższe przykłady pytań: 
 
- Kto zamieszkuje łąkę? 
- Jakiego koloru jest kwiat w wierszu? 
- Kto wyszedł z kopca? 
- Jaki owad przycupnął na rumianku? 
- Kto wydał bal nad łąką i kogo zaprasza? 
 
 

  



4. Ćwiczenie artykulacyjne. 
Dziecko nazywa przedstawione na obrazkach zwierzęta oraz owady, naśladuje 
ich odgłosy. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


