
 

                                           „NA MAJOWEJ ŁĄCE” 

 Drodzy rodzice .W dalszym ciągu zapraszamy do zabaw z dziećmi . Oto nasze propozycje na 

dziś. Zapraszamy do zabawy. 

1. Posłuchaj wiersza I.R. Salach „ Łąka” czytanego przez rodzica. 

( możesz nauczyć się na pamięć). 

Łąka tylu ma mieszkańców, zwierząt, roślin kolorowych. 

 Tu motylek, a tam pszczółka, tutaj kwiatek – o, różowy! 

Z kopca wyszedł krecik mały, obok niego idzie mrówka. 

Na rumianku w krasnej sukni przycupnęła boża krówka. 

Nad tą łąką kolorową bal wydały dziś motyle. 

Zapraszają wszystkie dzieci, więc zatańczmy z nimi chwilę. 

 Odpowiedz na pytania: 

 O czym jest ten wiersz? 

 Jakie zwierzęta można spotkać na łące? 

 Kogo motyle zaprosiły do tańca? 

 2. Zabawa ruchowa “Motyle na łące” do muzyki P. Czajkowskiego ,,Walc kwiatów”.  

Dziecko chodzi po pokoju przy muzyce, naśladując lot motyla. Na hasło: „motyl siada na 

kwiatku” i zatrzymanie muzyki, dziecko przykuca na podłodze i opuszcza ręce. 

https://www.youtube.com/watch?v=cgRXar2UxVM 

3. Posłuchaj zagadki biedronki Agatki i dokończ zdania. 

1)  Dziób bociana jest koloru… 

2)  Konik polny mieszka na… 

3)  Mak jest koloru… 

4)  Biedronki mają ubranko w … 

5)  Kończyna rośnie na… 

6)  Bocian ma długie… 

7)  Motyl ma kolorowe… 

8)  Żaby są koloru… 

9)   Na łące rośnie dużo… 

https://www.youtube.com/watch?v=cgRXar2UxVM


 

 

10) Gąsienica przeobraża się w… 

4. Masażyk ,,Na łące”. 

Rodzic  mówi wierszyk wykonując jednocześnie masażyk na pleckach dziecka. 

Na łąkę przyszedł żuk: tup, tup, tup             (delikatne stukanie opuszkami palców) 

Pasikonik zrobił skok: hop, hop, hop            (stukanie zaciśniętymi piąstkami) 

Gąsienica wyszła zza muru: szuru, szuru, szuru (masowanie otwartymi dłońmi od góry do 

dołu) 

Mucha przeleciała  koło ucha tu: fru, fru, fru (dmuchanie raz za jednym uchem, raz za 

drugim uchem) 

A zła osa: bzy, bzy, bzy- usiadła na nosku twym (dotykanie palcem wskazującym nosa drugiej 

osoby) 

5. Poukładaj puzzle. 

 https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/236284-%C5%82%C4%85ka-w-maju 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/236284-%C5%82%C4%85ka-w-maju


 

 

 

6. Karta pracy. Znajdź różnice pomiędzy obrazkami. 

 

 



 

 

 

 

7. Namaluj kolorową łąkę ( stemplowanie dłońmi). 

 

 

Materiały: 

 biały karton 

 farby wodne np. plakatowe lub akrylowe 

 pędzel 

 pojemnik na wodę 

 czarny flamaster aby dorysować elementy 

Miłej zabawy. 


