
Witamy Was!  

Dziś  poniedziałek 04.05.2020r. 

W tym tygodniu będziemy rozmawiać o wiosennej łące. 

Dowiemy się kto mieszka na pięknej, kolorowej łące, 

 jakie odgłosy można tam usłyszeć. 

Proponowana aktywność: aktywność językowa. 

 

 

Dziś jest również Międzynarodowy Dzień Strażaka. W póżniejszym czasie 

zapoznamy się z jego ważną i odpowiedzialną pracą, ale już dziś, w dniu jego święta, 

mamy dla Was zadanie, abyście pokolorowali dzielnego strażaka. 

 

 



 

 

 



 

 

 

Opowieść ruchowa: „Spacer na łąkę". Rodzice czytają tekst, dzieci naśladują 

ruchy. 

 

 

Jest pogoda słonko świeci, dziś na łąkę idą dzieci - raz, dwa, trzy. 

(dzieci maszerują rytmicznie przy akompaniamencie np. rytmiczne uderzanie 

dwoma klockami lub drewnianymi łyżkami) 

 

A tu nagle pada deszczyk - kap, kap, kap. 

(dzieci w przysiadzie uderzają rytmicznie o podłogę) 

 

I po liściach tak szeleści - szur, szur, szur. 

(dzieci pocierają dłonią o dłoń) 

 

Deszcz ustaje - słonko świeci i na łąkę biegną dzieci - hyc, hyc, hyc. 

(dzieci biegają i rytmicznie podskakują) 

 

Dzieci bawią się z ochotą, nagle patrzą - wszędzie błoto - hop, hop, hop. 

(dzieci robią duże podskoki - nauczyciel wyznacza rytm) 

 

Jest pogoda słonko świeci  żabka wyszła im naprzeciw - bęc, bęc, bęc. 

(dzieci rytmicznie naśladują skoki żabki) 

 

Do odpoczynku zachęciła i opowiadanie szybko wymyśliła. 

 

 

Wysłuchajcie piosenkę: Maszeruje wiosna 

https://www.youtube.com/watch?v=yNLqW1kp9Pw 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yNLqW1kp9Pw


Zapoznanie się z treścią wiersza I. Salach "Łąka".  

Rozmowa na temat treści wiersza. 

Łąka”  

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. 

 

Rozmowa na temat wiersza ( propozycja pytań): 

- O czym był wiersz? 

- Jakiego koloru była łąka? 

- Jakie zwierzęta wystąpiły w wierszu? 

- O jakich roślinach jest mowa w wierszu? 

- Co wydały motyle nad łąką? 

- Kogo zaprosiły motyle na bal? 

 

 



 

Rozpoznawanie i nazywanie mieszkańców  łąki. Dzielenie ich nazw na sylaby. 

Narysujcie tyle kresek ile jest sylab w danym wyrazie. 

 

 

Życzymy wytrwałości w pracy i miłej zabawy. 


