
14.05. 2020 czwartek 

Tematyka tygodnia „Majowa łąka” 

Temat dnia „ Odwiedziny na łące” 

 

1. Odwiedziny na łące 

Odwiedzimy ją dzisiaj w towarzystwie Skrzata Borówki. 

https://www.youtube.com/watch?v=LKLf5EN1Ff4 

Jeśli uważnie oglądaliście, to spróbujcie odpowiedzieć na pytania: 

- Kto zaprosił Skrzata na łąkę? 

- Co znajdowało się dawniej na miejscu dzisiejszej łąki? 

- Wymień 5 roślin rosnących na łące? 

- Wymień 5 owadów żyjących na łące? 

- Jakie jeszcze inne zwierzęta żyją na łące? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wskaż, które zwierzęta mieszkają na łące, a które bywają na niej jako goście? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LKLf5EN1Ff4


2. Piosenka „Wiosna na łące”  

Jeśli macie ochotę, posłuchajcie jeszcze piosenki. 

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

 
1. Dziś na łące przyszła Wiosna 

w kwiecistej sukience, 

budzi maki i stokrotki, 

jaskry i kaczeńce. 

  

Ref. Ptaki trele wyśpiewują, 

świeci ciepłe słońce, 

w rosie kąpią się biedronki. 

Wiosna już na łące! 

  

2. Świerszczyk zielone stroi skrzypce 

da dziś pierwszy koncert. 

Tańczą pszczoły i motyle, 

żabki i chrabąszcze. 

 

Ref. Ptaki trele wyśpiewują, 

świeci ciepłe słońce, 

w rosie kąpią się biedronki. 

Wiosna już na łące! 

  

3. Tak się wszyscy cieszą wiosną, 

tańczą i śpiewają, 

nawet krecik wyszedł z norki, 

z myszką pląsa żwawo. 

 

Ref. Ptaki trele wyśpiewują, 

świeci ciepłe słońce, 

w rosie kąpią się biedronki. 

Wiosna już na łące! 

 

Mam nadzieję, że po wysłuchaniu tej piosenki jeszcze lepiej możecie 

sobie wyobrazić wiosenną łąkę 

 

3. Gimnastyka na łące. 

 

Proponuję Wam gimnastykę na łące. Wybierzcie sobie co najmniej 3 

zadania z zamieszczonej  ilustracji i spróbujcie je wykonać (możecie 

wybrać losowo). 

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


 
4. Rysunek „Majowej łąki” 

 

Obejrzeliście film, słuchaliście piosenki o łące, więc macie już w głowach 

obraz pięknej majowej łąki. 

Zadanie polega na narysowaniu lub wykonaniu w dowolny sposób 

obrazka łąki. 

 

 

 

 

 

 

 



Dla starszych dzieci zadanie trudniejsze. 

Musicie przeczytać załączony tekst opisujący łąkę i wykonać obrazek łąki 

wg załączonych wskazówek w tekście. 

Tekst napisany jest literami pisanymi i drukowanymi. Jestem ciekawa, 

który łatwiej będzie Wam przeczytać, a który sprawi wam trudność. 

 

Kolorowa łąka 

Zielona trawa, w trawie maki, rumianki i mlecze. 

 Nad nimi barwne  dwa motyle. 

Na rumianku biedronka. 

Nad stawem  dwie3żabki. 

Obok kopiec kreta. 

Wysoko lata bocian. 

 

Kolorowa łąka 

 

Zielona trawa, w trawie maki, rumianki i mlecze. 

Nad nimi 2 barwne motyle. 

Na rumianku biedronka. 

Nad stawem 2 żabki. 

Obok kopiec kreta. 

Wysoko lata bocian. 

 

Na dzisiaj to tyle. Jeszcze jutro spotkamy się na łące, być może tej wykonanej 

przez Was. 

Pozdrawiamy P. Ala i P. Ania 



 

 


