
Co słychać na łące? 

Dzień dobry, Motylki 

Dziś zapraszam Was na wiosenną majową łąkę. Wczesną wiosną łąka jest zielona od rozwijających się 

na niej traw. Nieco później, na tle soczystej zieleni pojawiają się kwitnąco na żółto mniszki lekarskie, 

pierwiosnki, jaskry. Pod koniec maja i na początku czerwca przybywa na niej białych stokrotek, 

koniczyny, żółcieni, na różowo, fioletowo, niebiesko rozkwitają goździki, dzwonki, szałwia łąkowa, 

rdest. 

Na łące żyje wiele zwierząt. Wiosną i latem roi się od owadów: pszczół, trzmieli, biedronek i motyli. 

Spotkać można tu koniki polne, mrówki i świerszcze. Na owady polują pająki, żaby oraz ptaki. Żyją tu 

drobne gryzonie, jak ryjówka, mysz polna, a także krety. Zobaczyć tu można bociana odżywiającego się 

owadami, myszami czy żabami.  

 Spróbujcie naśladować ruchy bociana lub żabki tańcząc do piosenki „Żabie kroki” w wykonaniu 

Śpiewających Brzdący  

https://www.youtube.com/watch?v=DwwpCoM0sHg&feature=youtu.be 

 

 Czy wiecie jaki mieszkaniec łąki (owad) produkuje miód?  

Jeśli nie posłuchajcie wiersza A. Moskala „Pszczoła” 

 

Proszę spojrzeć – oto pszczoła. 

Nasza pszczoła jest wesoła. 

Z kwiatka na kwiatek, ej, hop, siup, 

będzie z tego słodki miód. 

 Jak powstaje miód. 

 

źródło: https://www.pomoceszkolne24.pl/Jak-powstaje-miod-chleb-cukier/5640/ 

https://www.youtube.com/watch?v=DwwpCoM0sHg&feature=youtu.be


Odpowiedzcie na pytania: 

 Jaki jest miód? 

 Do czego używamy miodu? 

 Kto produkuje miód? 

 Z czego pszczoły robią miód? 

 Kto opiekuje się pszczołami? 

 

 Jeśli chcecie dowiedzieć się ciekawostek jak produkuje się miód to zapraszam do obejrzenia 

filmu „Z kamerą wśród pszczół”  

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

 

 Wiele dowiedzieliście się na temat życia mieszkańców łąki. Pora na zajęcia plastyczne. Pomysły 

na świetną zabawę znajdziecie w poniższych linkach 

 

„Stemplowana łąka”  

https://www.youtube.com/watch?v=q85x875FfGc&feature=youtu.be  

 

„Mieszkańcy łąki z papierowych pasków” 

https://www.youtube.com/watch?v=ac005YUARcc  

 

 

Tyle na dziś, a wieczorem zapraszam do gry memory. 

Gra memory polega na tym, iż rozkłada się wszystkie karty na płaskiej powierzchni, odwrócone 

obrazkami do dołu, następnie odnajduje się pary takich samych kart. Karty do gry znajdują się poniżej. 

Zasady gry: 

Gracz odsłania 2 karty. Jeżeli trafi parę, kładzie ją przed sobą i szuka dalej. Jeżeli nie trafi, odkłada karty 

z powrotem na stół, obrazkami do dołu. Gra się do momentu, gdy ze stołu zabrane zostaną wszystkie 

karty, a wygrywa ten, kto zebrał najwięcej par. 

https://www.youtube.com/watch?v=LMLSxZJTNnE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=q85x875FfGc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ac005YUARcc


źródło: https://allegro.pl/oferta/magnesy-na-lodowke-owady-i-robaczki-14-szt-7x10-cm-7225014439 

 

Opracowanie: Bożena Nosiadek 

Małgorzata Juraszczyk 
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