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TEMAT TYGODNIA: Łąka w maju. 

TEMAT DNIA: Mieszkańcy łąki.  

 

 

 

 

1. Zabawa z pokazywaniem „Lata mucha” (Rodzic czyta rymowankę, a dziecko 

wskazuje wymienione części ciała).  

 

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. 

 

2. Poznawanie mieszkańców łąki przez rozwiązywanie zagadek:  

 

Kiedy jest początek lata, 

z płatka na płatek lata. 

Dzięki jej pracowitości 

 miodek w domu mam dla gości… (PSZCZOŁA) 

 

Latem mnie spotykaliście, 

lubię jadać różne liście. 

Kiedy boję się lub śpię, 

do muszelki chowam się… (ŚLIMAK) 

 

 

Choć nie widzi wcale, 

radzi sobie doskonale. 

Przed swym wrogiem w obawie, 

ukrywa się pod kopcem w trawie… (KRET) 

 

Skrzydła piękne ma we wzory, 

wszystkie na nich są kolory. 

Kiedy nastają dni gorące, 



dzieci biegają za nim po łące… (MOTYL) 

 

Ich kryjówką bywa kwiatek, 

ile kropek - tyle latek. 

Ich skrzydełka są w kropeczki, 

to są właśnie... (BIEDRONECZKI) 

 

Czy znacie takiego konika, 

który pięknie w trawie cyka?... (KONIK POLNY) 

 

Czerwone ma nogi 

biało-czarne piórka, , 

do wody przed nim 

żaby dają nurka... (BOCIAN) 
 

Jestem mała i zielona, 

w trawie całkiem zanurzona. 

Moim hobby jest pływanie - 

- stylem moim pływają panie. 

Lubię także rechotanie - 

- tego już nie lubią panie… (ŻABA) 

 

3. Zapoznanie się z wierszem Z. Dmitroca pt. „Żaby i bociany” 

(przeczytanego przez Rodzica bądź wysłuchanego w nagraniu umieszczonym na profilu 

facebookowym „Małe Przedszkole i Żłobek”). 

Na wiosennej łące 

Niedaleko wody 

Bociany z żabami 

Bawią się w podchody. 

 

Żaby dobrze wiedzą, 

Co bociany jedzą, 

Ale się nie boją 

I cicho nie siedzą... 

 

Rzekła pierwsza żaba: 

– Jestem taka słaba... 

Powiedziała druga: 



– Jeden do mnie mruga!.. 

 

Powiedziała trzecia: 

– Dla mnie tu przyleciał! 

Powiedziała czwarta: 

– Jestem więcej warta... 

 

Zaśmiała się piąta: 

– To mnie się przygląda... 

Na to rzekła szósta: 

– Strzeżcie się oszusta 

Pierwszy bocian na to: 

– Już niedługo lato... 

Drugi bocian: – E tam, 

Pleciesz jak poeta... 

 

Na to trzeci bocian: 

– Plecie twoja ciocia! 

Zaklekotał czwarty: 

– Plecie nie na żarty... 

 

Piąty zaklekotał: 

– Ale dziś spiekota... 

Na to bocian szósty: 

– A ja brzuch mam pusty... 

 

Gdy tylko bociany 

Do żab się zbliżają, 

Mądre żabki szybko 

Nurka w wodę dają... 

  



Pytania do wiersza: 

 Kto bawił się na zielonej łące? 

 Co jedzą bociany? 

 Co robią mądre żabki? 

4. Jakie zwierzątka zamieszkują łąkę? Które podoba Ci się najbardziej? Dlaczego? 

Swobodna rozmowa Rodzica z dzieckiem na powyższy temat. Wymiana spostrzeżeń i uwag. 

Próba wspólnej odpowiedzi na pytanie. 

5. Zabawa ruchowa „Poruszamy się jak…” 

 Bocian 

Dziecko swobodnie biega. Na sygnał (np. gwizdek, klaśnięcie) przyjmuje pozycję 

bociana - staje na jednej nodze, drugą nogę ma zgiętą w kolanie, ramiona rozłożone na 

boki. Dziecko wytrzymuje w tej pozycji 5 sekund, po tym czasie ponownie zaczyna 

biegać. 

 Żaba 

Dziecko naśladuje skoki żaby. Na sygnał (np. gwizdek, klaśnięcie) siada w siadzie 

skrzyżnym i naśladuje rechot żaby. Na kolejny sygnał ponownie naśladuje skoki.  

 Biedronka 

Dziecko chodzi na czworaka - udaje biedronkę. Na sygnał (np. gwizdek, klaśnięcie) 

kładzie się na plecach - macha rękami i nogami.  

  



6. Rysuj po śladzie a następnie pokoloruj obrazek: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


