
 

                                                             DZIEŃ DOBRY. 

„Spotkanie na łące” 

                                                

1.Ćwiczenia aparatu artykulacyjnego. 

Nad kwiatami fruwają motyle – język wykonuje ruchy pionowe przy szeroko otwartych 

ustach.                                                                                                                                                        

Dookoła kwiatów fruwają pszczoły – oblizywanie warg.                                                                                            

Muchy latają zygzakiem – język od kącika do kącika.                                                                                             

Biedronka ma kropki – „stawianie kropek” językiem na podniebieniu.                                                                                         

Ślimak wychodzi z muszli – język przeciska się między zębami.                                                                                            

Ślimak zsuwa się po listku – język „ślizga się” po podniebieniu. 

2.Ćwiczenia oddechowe. 

Na łące wieje mały wiaterek – dziecko dmucha lekko na trzymany przed ustami pasek 

papieru. Teraz wiatr jest mocniejszy – dziecko dmucha mocniej. (Wdech nosem – wydech 

ustami, długi, powolny). Wiatr się uspokoił. Możemy wąchać kwiaty (wdech nosem – 

wydech nosem). 

3. „ Barwy ochronne” – z pomocą rodzica, spróbuj przeczytać teksty pod obrazkami i 

powiedz: 

- W co bawiły się zwierzątka?                                                                                                                                

- Co znaczy określenie barwy ochronne?                                                                                                                                 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

4. Piosenka do słuchania, śpiewania  i zabawy „Śpiewam na łące”. 

https://www.hungama.com/song/%C5%9Apiewam-na-%C5%82%C4%85ce/50049885/  

 5. Zapraszamy do obejrzenia bajki "Popołudnie na łące". 

Przypomnicie sobie rośliny łąkowe. 

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

 

https://www.hungama.com/song/%C5%9Apiewam-na-%C5%82%C4%85ce/50049885/
https://www.youtube.com/watch?v=xDHjZRyFOfU


5..„Na łące” – jeżeli w bliskiej odległości od miejsca zamieszkania jest łąka 

i mamy taką możliwość by wyjść to organizujemy wycieczkę na łąkę (lub 

do ogródka); poznanie ekosystemu łąkowego; zbieranie eksponatów 

roślinnych; dokumentowanie obserwacji za pomocą rysunku. Można ze sobą 

zabrać lupy, koce, kartki i kredki. Dziecko może narysować to, co 

zaobserwowało. Podczas odpoczynku słuchamy odgłosów przyrody. 

Może uda się Wam odszukać niektóre rośliny ze zdjęć. 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.„Co rośnie na łące?” – działanie dzieci; tworzenie zielnika; odszukiwanie roślin 

w publikacjach (atlasy). Wyszukiwanie zdjęć roślin łąkowych.                                                                                               
Na łące rosną także zioła i rośliny lecznicze na przykład : mniszek lekarski czyli popularny mlecz, 

babka lancetowata, koniczyna, dziurawiec 

7.  „Mój zielnik" - tworzenie albumu z zebranymi okazami. 

Opis wykonania i możliwość pobrania zielnika znajdziecie tu: 

https://kreatywnymokiem.pl/pobierz-darmowe-szablony-i-stworz-wyjatkowy-zielnik/ 

https://kreatywnymokiem.pl/pobierz-darmowe-szablony-i-stworz-wyjatkowy-zielnik/


                       

 



 

 

8.Wykonaj pracę plastyczną pt: "Łąka”.   

  W trakcie malowania możecie posłuchać piosenki. 

https://www.youtube.com/watch?v=814z9Tpphkw&feature=emb_title 

https://www.youtube.com/watch?v=814z9Tpphkw&feature=emb_title


                                                    Zadania dodatkowe:   

A teraz jeszcze karty pracy dla tych, którzy szczególnie lubią matematykę. 

https://drive.google.com/file/d/1mjRssetxwCqR0AF0RJiHzA64ga4zvhp-/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1aFYkd0RNhYAjGuxRg7JY1fp3CGqU_IpR/view?usp=shari                                

                    Bystre oczko - znajdź poszczególne elementy na obrazku. 

 

                             

                   

 

 

https://drive.google.com/file/d/1mjRssetxwCqR0AF0RJiHzA64ga4zvhp-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aFYkd0RNhYAjGuxRg7JY1fp3CGqU_IpR/view?usp=shari


      Spróbuj malować takimi farbami: 

 


