
Kto mieszka na łące? 

 

 „Wędrówki skrzata Borówki” 

Zapraszam do obejrzenia filmiku. Poznajcie skrzata Borówkę i Koniczynkę . Opowiedzą Wam o łące oraz 

mieszkańcach łąki. Poznacie zwierzęta hodowlane, leśne, wybrane owady, ptaki. Dowiecie się co to jest 

kamuflaż. Zapoznacie się z ciekawostkami o motylach i roślinach. Zapamiętajcie o jakich kwiatach 

opowiada Koniczynka. Czy wiecie, że czterolistna koniczynka przynosi szczęście? Wyruszamy na 

przyrodniczą wyprawę.  

https://www.youtube.com/watch?v=LKLf5EN1Ff4&feature=youtu.be  

 

 Tak jak skrzat Borówka spróbujcie pobawić się w tworzenie łąki. Wykorzystajcie kolorowe kartki, 

bibułę, materiały przyrodnicze (np. trawę). Będą przypominały nam o dzisiejszym spotkaniu. 

 

 Co zobaczyła mrówka? – zabawa słowna. Dzieci kończą zdanie „Mrówka zobaczyła na łące…” 

 

 Dość tego siedzenia. Wybierzcie się z rodzicami na spacer do lasu, w pobliżu łąki lub do ogrodu. 

Poobserwujcie rośliny, owady, zwierzęta (nazywanie, zwrócenie uwagi na kolorystykę łąki). 

 Przyjrzyjcie się koniczynie – jak wyglądają jej łodyżki, liście (trzylistna, czterolistna). 

 Jak wygląda biedronka? Ile ma odnóży? (3 pary, 1 para czułków) 

 Czy wiecie co jest pożywieniem biedronki? (Jest bardzo pożyteczna. Pomaga ogrodnikom. 

Zjada mszyce, które niszczą rośliny.) 

 Wypowiedzcie się na temat zwierząt zaobserwowanych na łące (żab, jaszczurek, ślimaków) 

 Czy rośliny i zwierzęta wyglądają jak na obrazkach?  

 Czy spacer był udany? 

 Jaki kolor ma najwięcej roślin na łące? 

 

 Ćwiczenia gimnastyczne w ogrodzie. 

Bociany – naśladujcie ruchy bociana, spacerującego po łące. 

Stop! – zatrzymujcie się, stańcie na jednej nodze – wypatrujcie żab! 

Naśladujcie głosy żab: rege – rege, kum – kum  

Żabki na łące – dzieci w przysiadzie podpartym, z dłońmi na podłodze, odbijają się od podłogi, 

naśladując żabie skoki.  

 

 Wąchamy kwiaty – ćwiczenia oddechowe (nosem – wdech, ustami – wydech)  

Dzieci naśladują wąchanie kwiatów – wciągają powietrze nosem, a wydychają ustami. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LKLf5EN1Ff4&feature=youtu.be


 Wspólna recytacja wiersza (autor nieznany) 

„Wszystkie żabki chcą być zdrowe 

Wiosną latem i jesienią  

I dlatego w każdej porze 

Ruch i wodę sobie cenią” 

Zapamiętajcie!  

Codzienne picie niegazowanej wody jest bardzo zdrowe! 

Woda sił i zdrowia Ci doda! 

 

 „Kto jak skacze” - zabawa ruchowa do piosenki  

https://www.youtube.com/watch?v=LNouuY9zrKQ&feature=youtu.be  

„Hop! Hop! Skacze tak! Hop! Hop! Właśnie tak! Hop! Hop! Skacze właśnie tak.” 

Naśladujcie: 

 skoki żaby 

 jak skacze nosorożec 

 jak skacze mała kaczka 

 jak skaczą przedszkolaki  

 

 „Na łące” – w tym tygodniu zapoznaliście się z wieloma ciekawostkami na temat wybranych roślin 

i zwierząt żyjących na łące. 

Zgadnijcie? – proszę o podanie nazw roślin lub zwierząt które są: 

 zielone i mokre 

 czerwone i niejadalne 

 delikatne i kolorowe 

 

 „Wiosna na łące” – zapraszam do obejrzenia prezentacji  

 

https://www.youtube.com/watch?v=LNouuY9zrKQ&feature=youtu.be
















 
źródło prezentacji: https://przedszkolankowo.pl/2016/12/17/wiosna-na-lace-prezentacja-multimedialna-pomoce/wiosna-

na-lace-prezentacja-multimedialna/  
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