
ŁĄKA W MAJU 

 

Drodzy Rodzice, w tym tygodniu przeniesiemy się z dziećmi na majową łąkę, która o tej 

porze roku wygląda wyjątkowo pięknie. Zachęcam do spaceru na prawdziwą, by wspólnie z 

przedszkolakami odkrywać piękno przyrody. 

 

• ZADANIE W RAMACH PROGRAMU „KREATYWNY PRZEDSZKOLAK” 

Wykonanie makiety 3D „Majowa łąka” 

(będę wdzięczna za zdjęcia dokumentujące Wasz udział w programie) 

 

• Kto mieszka na łące?- rodzic czyta zagadki, dziecko je rozwiązuje i dzieli na sylaby 

słowa= nazwy owadów 

 

Ma długie nogi i dziób czerwony,  wrócił niedawno z dalekiej strony. 

Z żabkami raczej niechętnie gada, taka to jego największa wada.  BOCIAN 

 

Skacze zielona po majowej łące, ogrzewa ją ciepłe, wiosenne słońce. ŻABA 

 

Wolno idzie hen przed siebie, nie poprosi o domek ani mnie ani ciebie, 

ma go ciągle na sobie, nie służy on tylko ku ozdobie.  ŚLIMAK 

 

Gdy zaświeci słonko, nad majową łąką wesoło latają i kolorowe jak one kwiaty 

odwiedzają. MOTYLE 

 

Nosi ubranko w czarne kropki. Wiosną budzi się do słonka. Czy już wiesz? To…… 

BIEDRONKA 

 

• Owady na łące- zabawy plasteliną: lepienie owadów 

 

• Tęczowe zabawy: rodzic zadaje dziecku zagadkę, której rozwiązaniem jest tęcza 

Lśni na niebie w dni deszczowe, 

gdy słońce zaświeci. 

Kolorowa, w łuk wygięta, 

wiedzą o tym dzieci. 

 

Utrwalanie kolorów https://www.youtube.com/watch?v=X5OTGXAk7yU bajka 

edukacyjna „Tęcza dla dzieci malowana różdżką” 

 

Wykonanie wspólnie z dziećmi tęczy wg własnego pomysłu (z kolorowych papierów, bibuły 

lub plasteliny)- praca plastyczna 

 

https://www.youtube.com/watch?v=X5OTGXAk7yU


• Kropki biedronki- zabawa matematyczna: rodzic rysuje kilka dużych biedronek bez 

kropek: 

1) rodzic klaszcze, dziecko rysuje tyle kropek ile usłyszało klaśnięć 

2) rodzic rysuje na jednej połowie kropki licząc je głośno, dziecko rysuje na drugiej 

połowie taką samą ilość kropek 

 

 
 

• Pełzająca gąsienica- ćwiczenia oddechowe- rodzic zgodnie z instrukcją umieszczoną 

na blogu „Wszystko może być dziecinnie proste” składa papierową gąsienicę 

https://dziecinnieproste.com.pl/pelzajaca-gasienica/. Dziecko za pomocą słomki 

próbuje wprawić ją w ruch.  

 

• Kolorowe kwiaty- zabawa matematyczna, układanie rytmów: rodzic wycina po 10 

kwiatów w 3 kolorach (np. czerwone, żółte, zielone) i układa kwiaty w rzędzie 

(zaczynając od lewej strony wg schematu- ta sama sekwencja powinna powtarzać się 

min. 3 razy ), dziecko kończy układanie rytmu, np.: 

- czerwony, żółty, zielony, czerwony, żółty, zielony, czerwony, żółty, zielony….. 

- żółty, żółty, czerwony, żółty, żółty, czerwony, żółty, żółty, czerwony…… 

- zielony, czerwony, czerwony, zielony, czerwony, czerwony, zielony, czerwony, 

czerwony…………. 

 

• Poruszaj się jak…- zabawa ruchowa:  

Rodzic staje w dużej odległości od dziecka, którego zadaniem jest dotrzeć do rodzica 

w określony sposób- naśladując owady z łąki. Rodzic decyduje kiedy dziecko ma się 

zatrzymać mówiąc STOP i podając nazwę kolejnego owada: 

 

Motyl- dziecko biegnie i macha rękami 

Konik polny- dziecko skacze obunóż 

Bocian- dziecko unosi zgięte w kolanach nogi do góry 

Żaba- dziecko podskakuje z przysiadu podpartego 

 

Dziecko we wskazany przez rodzice sposób poruszania się może także pokonywać 

wyznaczoną odległość slalomem (na drodze dziecka ustawiamy wtedy w jednej linii 

różne przedmioty, np. butelki, pluszaki) 

 

• Sieć pajęcza- ćwiczenia graficzne: rodzic rysuje na kartce lub na dużym arkuszu 

przecinające się linie główne pajęczyny i zapoczątkowuje rysowanie linii poziomych 

między nimi, które kończy rysować dziecko  

https://dziecinnieproste.com.pl/pelzajaca-gasienica/


 

 

 

JĘZYK ANGIELSKI 

https://www.youtube.com/watch?v=RPAZHVNVJp0   utrwalanie kolorów przy piosence „The 

butterfly colors”:  dziecko z pomocą rodzica wycina motyle w kolorze: czerwonym, żółtym, zielonym, 

różowym, fioletowym, pomarańczowym, następnie przelicza z pomocą po angielsku dotykając palcem 

każdego motyla. Po osłuchaniu z piosenką podnosi do góry motyle zgodnie z jej treścią i naśladuje ich 

lot nad głową; 

https://www.youtube.com/watch?v=tRNy2i75tCc  utrwalanie kolorów przy piosence „The rainbow 

colors song”:  

Życzę dużo słońca i uśmiechu. Dziękuję serdecznie za to, że dzielicie się Państwo ze mną efektami 

swoich zabaw z dziećmi.  

Monika Bibułowicz 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RPAZHVNVJp0
https://www.youtube.com/watch?v=tRNy2i75tCc

