
Wtorek 05.05.2020 

Temat: Wycieczka na łąkę. 

1. Ćwiczenie przy muzyce :”Na łące” 

https://www.youtube.com/watch?v=3OJHt-oEyTk 

2. Mieszkańcy łąki zapraszają na bal. Posłuchajcie piosenki BAL NA ŁĄCE  

https://www.youtube.com/watch?v=VL-IW-Xy0Jo 
3. Wędrówki Skrzata Borówki - Łąka 

https://www.youtube.com/watch?v=LKLf5EN1Ff4 

4. KARTY PRACY W KSIĘŻCE 

• 5 lat : część 5 str. 28, 29,30-31, 

• 6 lat: część 5 str. 28, 29,30-31, 

5. Praca plastyczna – zapraszam do wykonania własnej łąki pełnej pięknych 

kwiatów -stemplowana łąka  
https://www.youtube.com/watch?v=q85x875FfGc 

 

6. ZAGADKI 

Mieszka pod ziemią i kopie tunele.  

Rolnicy go nie lubią, bo szkód robi wiele. (kret)  

 

Szara, z długim ogonkiem, w małej norce mieszka. 

 Z kotem bawi się w berka, taka z niej mała śmieszka. (mysz)  

 

Czerwone nogi, czerwony dziób,  

po polu kroczy, bo myszek tu w bród. (bocian)  

 

Ma skoki, słuchy i ogon króciutki.  

Skacze po polu, jest bardzo cichutki. (zając)  

 

Nad polem wysoko głos jego rozbrzmiewa.  

O nadchodzącej wiośnie pierwszy piosenki śpiewa. (skowronek)  

 

Ma muszlę na grzbiecie i śmieszne małe rogi.  

Dzieci go pytają: Chcesz sera na pierogi? (ślimak)  

 

Na czerwonym płaszczyku czarne kropki ma.  

Mszyce z liści zjada. Czy ktoś z was ją zna? (biedronka)  

7. Proponuje wycieczkę na łąkę. Można zabrać lupę. Poproszę o zdjęcia 

Wasze z wycieczki.  

 

• Obserwowanie kwiatów na łące.  



Rozpoznawanie i nazywanie znanych dzieciom gatunków. Dzieci spacerują 

po łące. Obserwują przez lupy i szkła powiększające rosnące na niej kwiaty. 

Nazywają znane gatunki roślin (np.: stokrotka, koniczyna, groszek 

wiosenny, pierwiosnek lekarski, niezapominajka). Wąchają je. Opisują 

swoje wrażenia.  Dzieci zbierają rośliny, aby zrobić z nich  zielnik.  

 

• Poszukiwanie ziół na łące.  

Pokazanie zdjęcie babki lancetowatej, dziurawca zwyczajnego, rumianku 

i mniszka pospolitego. Dzieci szukają na łące ziół. Zbierają okazy do 

zielnika. Słuchają ciekawostek na ich temat. Babka lancetowata ma bardzo 

cenne liście. Można je zasuszyć lub stosować świeże, zaraz po zerwaniu. 

Liście ucina się przy ogonku, tuż nad ziemią. Można je przykładać na 

oparzenia, stłuczenia czy trudno gojące się rany. Najlepszym czasem na 

zbiory babki lancetowatej jest okres jej kwitnienia, czyli od maja do 

sierpnia. Dziurawiec pospolity nazywany jest również zielem świętego 

Jana. Ma bardzo szerokie zastosowanie. Poprawia samopoczucie i działa 

przeciwbólowo. Ścina się górne części rośliny, wiąże w pęczki i suszy w 

ciepłym, przewiewnym, ale ciemnym miejscu. Zbiera się go od połowy 

czerwca. Rumianek jest bardzo popularnym ziołem, często stosowanym w 

leczeniu dzieci, np. wtedy, gdy boli gardło, bolą dziąsła lub gdy została 

podrażniona skóra. Koszyczki rumianku zbiera się od maja do sierpnia. 

Suszy się je rozłożone w cieniu. Mniszek pospolity pomaga np. gdy boli nas 

brzuch lub gdy nie mamy apetytu. Młode liście zbiera się na wiosnę. 

Można z nich zrobić sałatkę lub dodawać do innych sałatek.  

 

• Poznawanie budowy kwiatu.  

Wskazywanie odpowiednich części. Lupy lub szkła powiększające. Dzieci 

obserwują przez lupy i szkła powiększające np. kwiat mniszka pospolitego. 

Wymieniają i wskazują poszczególne części rośliny. Sprawdzają, czy inne 

kwiaty mają taką samą budowę.  

 

• Obserwowanie życia zwierząt na łące. Lupy lub szkła powiększające. 

Dzieci obserwują za pomocą lup lub szkieł powiększających zwierzęta, 

które żyją na łące (np.: żuka, mrówkę, biedronkę, motyla, pająka). 

Opisują ich wygląd i zauważone cechy, np.: sposób poruszania się, liczbę 

kropek na pancerzyku biedronki, kolory motyli. Zastanawiają się, które 

kwiaty są ulubieńcami owadów lub po co ptaki przylatują na łąkę. 

Odnajdują w albumie odpowiednie zdjęcie zwierzęcia i porównują je z 

naturalnym okazem. Słuchają ciekawostek o wybranym zwierzęciu.  

 

• Słuchanie odgłosów dochodzących z łąki.  


