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Witam serdecznie moje Maluchy i ich Rodziców!  

Dzisiaj zapraszam na łąkę.  

                      Z wizytą na łące 

1. W kąciku czytelniczym 

Rodzic pokazuje dziecku albumy, książki przyrodnicze i ilustracje 

przedstawiające łąkę, rosnące na niej kwiaty i żyjące tam zwierzęta.  

 

2. Wysłuchanie opowiadania krasnala 

Obok lasu, w którym mieszkałem, jest piękna łąka. Często chodziłem tam na 

spacery, kiedy na dworze było ciepło. Siadałem na łące i patrzyłem, jak wokół 

mnie rozciągał się kwiatowy dywan. Na łące rosły białe rumianki, żółte mlecze, 

czerwone maki, różowe storczyki, malutkie fioletowe bratki, a nawet 

niebieskie chabry i niezapominajki. Oddychałem głęboko, rozkoszując się 

zapachem kwiatów. Na łące mieszkają też moi przyjaciele: biedronki, żuki, 

pająki, ślimaki, jaszczurki, pasikoniki, polne myszki. Kiedy kładłem się na łące 

wsłuchiwałem się w ciszę, mogłem usłyszeć delikatny trzepot skrzydeł motyli, 

cykanie świerszcza cyt cyt cyt, bzyczenie pszczół  bzzzz, kumkanie żab kum 

kum kum i klekot bocianów kle kle kle. 

Rodzic zadaje pytania maluchowi:  

Jakie znasz owady i zwierzęta, które żyją na łące? Próbują wspólnie znaleźć ich 



jak najwięcej.  

Jakie kwiaty rosną na łące? Razem przypominają sobie różne gatunki roślin. 

 

3. Ćwiczenia ortofoniczne „Wycieczka na łąkę” (do wykorzystania utwór Walc 

kwiatów) 

Rodzic zaprasza dziecko na spacer po „łące”. Wspólnie przy muzyce tańczą na 

łące. Gdy muzyka cichnie, rodzic prosi, aby maluch naśladował owady i 

zwierzęta. Nie mówi  jednak ich nazwy, lecz pokazuje obrazki. Dziecko mówi 

nazwę pokazanego owada i naśladuje jego odgłosy. Pszczoły (bzz), pasikonika 

(pst, pst), świerszcza (cyt, cyt), żaby (kum, kum), bociana ( kle, kle). 

 

4. Ćwiczenie twórcze – analogia personalna  

Rodzic rozmawia z dzieckiem o owadach polnych.  

Dorosły zadaje pytanie:  „Jeśli miałbyś być jakimś  mieszkańcem łąki, to 

którym chciałbyś zostać i dlaczego? 

 

 

5. Zabawa z elementami czworakowania  „bocian i żaby” 

Rodzic wyznacza skakanką w pokoju miejsca na staw. Na dźwięk bębenka, 

dziecko żabka skacze po pokoju, na dźwięk dzwoneczka bocian rozpoczyna 

polowanie idąc długimi krokami. Jak żabka nie zdąży wskoczyć do stawu 

zamieni się w bociana i następuje zamiana ról.  

 

6. Praca plastyczna - Majowa Łąka  

 Zapraszam do wykonania wiosennych biedronek w trawie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozdrawiam serdecznie, życzę zdrowia. Monika Ćwik 

 

 


