
Piątek 22 V  Odgłosy dochodzące z łąki 

 

Dziecko: 

• wymienia nazwy kwiatów i zwierząt – mieszkańców łąki; z zainteresowaniem słucha 

informacji 

o pożytecznej roli owadów, 

• naśladuje odgłosy dochodzące z łąki, 

• uczestniczy w zabawach kształtujących postawę ciała, 

 

•• Poznawanie wyglądu ślimaka. 

 

 
 

 Układanie z kolorowych sznurków sylwetki ślimaka. 

 Dziecko opisuje wygląd ślimaka. R. zwraca uwagę na wygląd muszli oraz na wyraźnie 

zaznaczone czułki. Czyta albo opowiada dziecku ciekawostki o życiu ślimaków.  

 

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ve

d=2ahUKEwix5IDHqcTpAhWGjosKHQKwCugQFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2F

fajnepodroze.pl%2Fslimaki-ciekawostki-fakty-

informacje%2F&usg=AOvVaw1ypQsYZnyZ1Et_iYUJ6kDk  

 

Ślimak winniczek to największy ślimak występujący w Polsce. Zamieszkuje tereny o dużej 

wilgotności – lasy, parki, ogrody. Żywi się świeżymi liśćmi. Zimuje w ściółce, ukryty pod 

roślinnością. 

Ze ślimaków winniczków robi się różne potrawy. Popularne są zwłaszcza w kuchni 

francuskiej. 

 

Olek i Ada Łąka słuchanie https://www.youtube.com/watch?v=j-POeJHTbTo  

 

  https://www.youtube.com/watch?v=LKLf5EN1Ff4 - życie na łące – oglądanie filmu 

edukacyjnego. 

 

•• Rozmowa na temat filmu. 

 

Słuchanie piosenki Była sobie żabka mała – dziecko porusza się w rytmie słuchanej piosenki 

https://www.youtube.com/watch?v=u0sql4bx4PI 

 

Ćwiczenie buzi i języka – dziecko powtarza za dorosłym szeroko otwiera buzię. 

Na łące żaby kumkały 

re, re, kum, kum, re, re, kum, kum 

Koncert piękny wszystkim dały, 

re, re, kum, kum, rech. 

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwix5IDHqcTpAhWGjosKHQKwCugQFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Ffajnepodroze.pl%2Fslimaki-ciekawostki-fakty-informacje%2F&usg=AOvVaw1ypQsYZnyZ1Et_iYUJ6kDk
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwix5IDHqcTpAhWGjosKHQKwCugQFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Ffajnepodroze.pl%2Fslimaki-ciekawostki-fakty-informacje%2F&usg=AOvVaw1ypQsYZnyZ1Et_iYUJ6kDk
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwix5IDHqcTpAhWGjosKHQKwCugQFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Ffajnepodroze.pl%2Fslimaki-ciekawostki-fakty-informacje%2F&usg=AOvVaw1ypQsYZnyZ1Et_iYUJ6kDk
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwix5IDHqcTpAhWGjosKHQKwCugQFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Ffajnepodroze.pl%2Fslimaki-ciekawostki-fakty-informacje%2F&usg=AOvVaw1ypQsYZnyZ1Et_iYUJ6kDk
https://www.youtube.com/watch?v=j-POeJHTbTo
https://www.youtube.com/watch?v=LKLf5EN1Ff4
https://www.youtube.com/watch?v=u0sql4bx4PI


Zielone suknie włożyły 

re, re, kum, kum, re, re, kum, kum. 

Swoim śpiewem zachwyciły, 

re, re, kum, kum, rech.  

 

I jeszcze trochę ruchu z piosenką Bzycząca zabawa 

https://www.youtube.com/watch?v=4sig8oYURz0  

 

Kończenie rymowanek o łące. 

Trawa, kwiaty, biedronka – to na pewno… (łąka) 

Czerwone jak gotowane raki – to… (maki) 

Ma żółty środek, białe płatki, 

łodyga u niej wiotka. 

Ten łąkowy kwiat to… (stokrotka) 

Piegowata dama. Po łące chodzi od rana. 

Wygrzewa się w promykach słonka. 

To maleńka… (biedronka) 

Czy to fruwające kwiaty? Jest ich tyle! Nie, to… (motyle) 

Lata, lata koło nosa. Uwaga! To groźna… (osa) 

Lata, lata obok czoła. To miodna… (pszczoła) 

•• Karta pracy, cz. 2, nr 52 – 4 - latki 

Dziecko: 

−− nazywa (z pomocą osoby dorosłej) kwiaty na obrazkach i je liczy, 

−− pod każdym obrazkiem rysuje tyle kresek, ile kwiatów jest w bukiecie, 

−− rysuje kwiaty po śladach. 

Zabawa na wieczór – rozwijanie mowy , kreatywności , pamięci. 

•• Zabawy w kąciku teatralnym – zastosowanie języka werbalnego oraz niewerbalnego (ruch, 

gest, mimika) Rodzice siadają na odpoczynek, a dziecko zamienia się w aktora i opowiada jak 

minął dzień, czego się nauczyło, co robiło. 

 Poniżej porcja dla dzieci które nie chcą się nudzić, a wiem że takie są. Miłej pracy i 

odpoczynku.  

https://www.youtube.com/watch?v=4sig8oYURz0


 



 

 

 

 

 



 

Proszę niech dorosły czyta wiersz, a dziecko niech powtarza sylabami  i wyklaskuje. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Obejrzyj obrazki znajdź 6 różnic między obrazkami i wymieo je. 

 

 

 

 

 

 

 



Dorysuj tak by w każdej pętli było 6 obrazków 

 

 

 

 

 



 

 


