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KOCHANE DZIECI

Mamy nowy miesiąc. Maj to najpiękniejszy miesiąc w roku.  W koło jest zielono, przyroda rozkwita 
kwiatami, na których przysiadają owady. Mocniej przygrzewa nam słońce a po deszczu możemy 
zobaczyć tęczę.
W tym tygodniu, chciałabym Was i Waszych rodziców serdecznie zaprosić do zabawy na wiosennej 
łące, pełnej pięknych, kolorowych kwiatów, ale najpierw przywitajmy się. 
 
,,WESOŁE POWITANIE”- witamy się różnymi częściami ciała.

Dzieci odwracają się twarzą do mamy lub taty:
witają się paluszki– dziecko i osoba dorosła dotykają się paluszkami,
witają się dłonie– dziecko i osoba dorosła dotykają się dłońmi,
witają się łokcie– dziecko i osoba dorosła dotykają się łokciami,
witają się kolana– dziecko i osoba dorosła dotykają się kolanami, na zmianę raz jednym raz 

      drugim kolanem,
witają się stopy– dziecko i osoba dorosła dotykają się stopami. 

WIOSENNA  ŁĄKA

Zapraszam rodziców i dzieci do zabawy i wykonania pracy plastycznej. Zachęcam dzieci do 
korzystania z  książki do komunikacji w trakcie proponowanych aktywności.
Do wykonania naszej pracy potrzebne będą: koszyk z rączką, farby (np.:zielona, czerwona i żółta, 
niebieska), karton - jasno zielony lub biały A3, taca (do nalania farby), widelec.

,,ŁĄKĄ’’- przeczytajmy wiersz i odpowiedzmy na pytania.

ŁĄKĄ
Łąka cała w zieleni.
Od kwiatków bieli się, żółci i czerwieni.
Rosną na niej różne kwiatki od stokrotek, aż po bratki.
Rano kwiatki swe kielichy otwierają i wszystkie owady do siebie zapraszają.
Przylatują osy, bąki, szerszenie i pszczoły.
Zbierają na miód słodki pyłek kolorowy.
Każdy z nich spieszy się nazbierać pyłku, aby zdążyć przed dniem schyłku.



Czy wiesz?
Jakiego koloru jest łąka? (zielona)
Co rośnie na łące oprócz trawy? (kwiaty)
Jakiego koloru mogą być kwiaty? (np.: czerwone, żółte, białe)
Kto przylatuje do kwiatów? (owady)
Czy to prawda, że owady zbierają pyłek na miód? (tak)

NAJŁADNIEJSZYCH KWIATÓW NA ŁĄCE SZUKAMY- spacerujemy z koszykiem w ręku 
przy muzyce, po łące (naszym pokoju) i zrywamy najładniejsze kwiaty- nachylamy się i na niby 
zrywamy wymyślony kwiat, układamy w koszyku, i zrywamy następny kwiat,  aż koszyk będzie 
pełny. Jeżeli zadanie jest za trudne, porozkładajmy papierowe kulki, to będą nasze kwiaty.

https://www.youtube.com/watch?v=jdLlJHuQeNI    ,,Wiosna”- Antonio Vivaldi

WIOSENNA ŁĄKA- naszykuj jasno zielony lub biały karton A3, widelec, następnie nalej farby na 
tacę: zieloną, czerwoną, żółtą, białą, niebieską. Moczymy widelec w zielonej farbie i odbijamy na   
całej kartce- wyjdzie nam łąka. Na łące odbijamy widelcem kolorowe kwiaty. Zmoczmy palec w 
zielonej farbie i domalujmy łodygi kwiatom.

GRATULACJE! PIĘKNA WIOSENNA ŁĄKA

Co rośnie na twojej łące?
W jakim kolorze są twoje kwiaty?

Poproś dziecko o policzenie kwiatów na swojej pracy. (dopasuj w pytaniach, kolory kwiatów do 
kolorów na pracy dziecka)

Ile jest żółtych kwiatów?
Ie jest czerwonych kwiatów?
Ile jest niebieskich kwiatów?

Praca dla chętnych: przeczytajmy wierszyk i zróbmy to co Małgosia zrobiła.

Małgosia
Poszła Małgosia na łąkę,
narwała kwiatków bukiecik.
Przyniosła te kwiatki do domu,
tak, jak to robią dzieci.
Wstawiła kwiatki w wodę

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


nie mówiąc nic nikomu.
Zaraz się bardzo wesoło
zrobiło w całym domu.

GOTOWE. Dokładnie myjemy dłonie wodą i mydłem.

Chcesz się podzielić z nami swoją pracą?- zrób zdjęcie i wyślij na adres mailowy: 
domowo393@gmail.com


