
Piątek 15.05.2020  

Temat tygodnia : Łąka w maju 

Temat dnia: Wiosenna łąka 

 

Kochane Smerfy dziś to nasze ostatnie spotkanie z majową łąką. Mam nadzieję, 

że podobały się Wam nasze wirtualne wycieczki na łąkę. Znacie już zwierzęta i 

owady żyjące na łące, a dziś poznamy kilka roślin tam rosnących. 

 

1. Na początek zapraszam Was do wysłuchania wiersza Buczkówny pt. 

„Rano na łące” 

 

Na łąkę trzeba iść rano 

Kiedy jeszcze jest rosa 

Cichutko przystanąć 

I słuchać 

Jak brzęczy pszczoła, jak bąk, 

a jak osa. 

Patrzeć jak skrzydła motyli 

Zamykają się i otwierają; 

Jak mała biedronka, 

Na łódce z listka, płynie 

Po zielonym kołysaniu – 

A potem trzeba się pochylić 

Nad każdym kwiatkiem 

I zapytać jak ma na imię. 

 

A teraz proszę odpowiedzcie na pytania: 

- O jakim miejscu była mowa w wierszu? 

- Jakie owady występowały  w wierszu?  



- Jak trzeba się zachowywać na łące, żeby usłyszeć owady? 

 

W wierszu było wspomniane, że należy się pochylić nad kwiatkiem i spytać jak 

ma na imię. My dziś poznamy nazwy kilku roślin i traw, które rosną na łące.  

 

ROŚLINY: 

- Mak – to czerwony kwiat o delikatnych płatkach

 

 

 

 

 



- Chaber bławatek- ma płatki w kolorze niebieskim.  

 

 

- Rumianek to kwiat z białymi płatkami o żółtym środku.  

 

 

 

 



 - Koniczyna- może być koloru białego lub różowego. Koniczyna ma trzy listki, 

lecz nieraz można znaleźć koniczynę z czterema listkami; wtedy mówi się, że 

przyniesie nam ona szczęście. 

 

 



- Mniszek lekarski- kwiaty koloru żółtego. Po przekwitnięciu zamienia się w 

dmuchawca.  

 

- Babka lancetowata- roślina z podłużnymi liśćmi i kwiatem na długiej łodydze.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NIEKTÓRE RODZAJE TRAW NA ŁĄCE:  

- Kostrzewa łąkowa

 

 

- Turówka 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Tymotka łąkowa 

 

 

- Tomka wonna 

 

 

 



2. Zabawa pantomimiczna- Mieszkańcy łąki. 

Proszę Was drogie dzieci, żebyście naśladowały ruchem, gestem, mimiką 

(ruchami twarzy) przedstawiły pracowitych mieszkańców łąki. 

- Mrówki, które sprzątają ścieżkę. 

- Motyla poruszającego skrzydłami i strząsa krople rosy. 

- Pszczołę zbierającą pyłek z kwiatków. 

 

3. Zabawa „Prawda to czy plotka” 

Jestem pewna, że potraficie prawidłowo o kreślić które zdania są 

prawdziwe, a które fałszywe. 

 

Prawda to czy plotka, 

-żaba urodziła kotka, 

- ślimaki to ogromne zwierzaki, 

- maki to kolorowe ptaki, 

- żaby skaczą po trawie, 

- łąka jest szara i smutna, 

- kiedy świeci słońce, jest ciepło na łące, 

- barwy ochronne chronią owady i zwierzęta przed niebezpieczeństwem, 

- na łące rośnie wysoka trawa, a w niej są biedronki, koniki polne, motyle, 

- pszczoły zbierają nektar z kwiatów i robią z nich lizaki, 

- pod ziemią długie korytarze ryje kret, 

 - wiosną na łące dzieci lepią bałwana, 

- po łące przechadza się bocian i szuka żabek na śniadanie, 

-  żabki chowają się przed bocianem w trawie i wołają kra, kra.  

 

 

 

 



4. Zadania 

Jak zawsze na zakończenie zajęć mam dla Was propozycje kart pracy. 

 



Policzcie kropki na biedronkach i wskażcie prawidłową cyfrę. 

 

 



 

 

 



Dorysuj biedronce tyle kropek, ile wskazuje cyfra w kółku. 

 

 

 



Kolorowanki- przypomnijcie sobie jak wyglądał mak i chaber i 

pokolorujcie odpowiednio kwiaty. 

 

 

 

 



 

 

 

Życzymy Wam miłego weekendu, 

p. Ala i p. Ania 


