
Poniedziałek, 11.05.

Dzień dobry!

Zaczynamy nowy tydzień a z nim nowy temat. Po przygodach na wiejskim podwórku czas na relaks

i łąkę. Na łące też mieszkają ciekawe zwierzęta i owady. Zapraszamy do odwiedzenia pobliskich 

łąk. Być może mają Państwo w okolicy jakieś zielone tereny, na które warto się wybrać z dziećmi. 

Zachęcamy do pikników na kocu, gdzie można dotlenić płuca i nacieszyć oko przyrodą.

Mieszkańcy łąki.

Potrzebne rzeczy: Komputer lub tablet z dostępem do youtube, symbole z załącznika, kartka A3, 

farby w kolorze niebieskim, zielonym i żółtym, zielona kredka, klej wikol, kolorowe nakrętki od 

butelek plastikowych.

Zapraszam Cię na łąkę. Łąka to piękne miejsce pełne traw i kwiatów. Zamieszkują ją różni 

mieszkańcy. Zanim dowiesz się kto mieszka na łące, posłuchaj dźwięków łąki.

Słuchamy wspólnie odgłosów z łąki zastanawiając się kto je może wydawać.

https://www.youtube.com/watch?v=IoC7WCfx6Z0 

Żeby poznać mieszkańców łąki trzeba wybrać się na nią. My przygotujemy sami łąkę, na 

której zamieszkają różne owady i zwierzęta. 

Do przygotowania łąki będzie potrzebne: kartka A3, farby w kolorze niebieskim, zielonym i żółtym,

zielona kredka, klej wikol, kolorowe nakrętki od butelek plastikowych.

https://www.youtube.com/watch?v=IoC7WCfx6Z0


Najpierw namalujemy swoimi rękami trawę, słońce i niebo. 

Dziecko maluje rączkami trawę niebo i słońce. Możemy mu pomóc w formowaniu kształtów słońca

czy chmur, lub podzielić się pracą i każdy namaluje co innego.

Kiedy nasza praca będzie wysychała, zapraszam Cię do umycia rąk. Po wyschnięciu farby 

ozdobimy naszą łąkę kwiatami.

Przyklejamy kolorowe kwiatki (nakrętki) na łąkę. Poniżej nasza łąką.

Kiedy łąka jest już gotowa zaprośmy na nią różne owady i zwierzęta.

Rozkładamy przed dzieckiem symbole z załącznika. Przedstawiamy kolejno nazwy owadów i 

zwierząt. 

Wybierz! Kto zamieszka na łące?



Niech dziecko samo wybierze mieszkańców łąki. Wybrane symbole przyklejamy na łące.

Na zakończenie zapraszam Cię do wiosennej poleczki.

Jeżeli mamy kolorową lub zieloną chustkę, możemy jej użyć w tańcu (im większa chustka, tym 

lepiej). Możemy się nią przykryć (schować w trawie). Po zakończeniu piosenki zaprośmy dziecko 

by wspólnie z rodzicem położyło  się  na chuście lub kocyku (na trawie) na mały relaks.

https://www.youtube.com/watch?v=VL-IW-Xy0Jo 

Chcesz się podzielić z nami swoją pracą?- prosimy rodziców o zrobienie zdjęć i wysłanie na adres 

mailowy: domowo393@gmail.com 

                                                                                  Dziękujemy i życzymy dobrej zabawy.

https://www.youtube.com/watch?v=VL-IW-Xy0Jo

