
Maj, tydzień 3 Łąka w maju
Dzień 1 Wyprawa na łąkę

Cele główne
• rozwijanie wrażliwości zmysłów w bezpośrednim kontakcie z przyrodą,
• poznawanie nazw kwiatów i zwierząt – mieszkańców łąki.
Cele operacyjne
Dziecko:
• ogląda, wącha kwiaty, słucha odgłosów dochodzących z łąki; opisuje swoje wrażenia,
• nazywa kwiaty i zwierzęta charakterystyczne dla środowiska łąk

1. Rozpoznawanie i nazywanie roślin i zwierząt – mieszkańców łąki.
Książki o tematyce przyrodniczej, przedstawiające rośliny i zwierzęta – mieszkańców łąki.
Dzieci oglądają książki o tematyce przyrodniczej. Rozpoznają i nazywają znane im rośliny
i zwierzęta zamieszkujące łąkę. N. zapoznaje z nazwami tych, które są dzieciom nieznane.
Przekazuje podstawowe informacje na ich temat. Następnie wskazuje kolejno obrazki, pyta
o nazwę rośliny lub zwierzęcia i prosi o opisanie jej/jego wyglądu.
2. Zestaw zabaw ruchowych  (do wykorzystania w ogrodzie, na łące,).
•• Zabawa orientacyjno-porządkowa Motyle na łące.
Dla każdego dziecka  wstążka i kartka w kolorze: zielonym, czerwonym, niebieskim, 
żółtym,
odtwarzacz CD, nagranie skocznej melodii w żywym tempie.
Dziecku otrzymuje szarfę, R. rozkłada na powierzchni krążki – kwiaty. Dzieci (motyle) 
poruszają się między kwiatami przy dźwiękach muzyki. Na przerwę w muzyce każdy motyl
siada skrzyżnie na kwiatku w kolorze zgodnym z kolorem swojej szarfy.
•• Zabawa bieżna Majowe piosenki.
Tamburyn, wstążka w kolorze zielonym i szarfa w kolorze niebieskim.
R. wybiera jedno dziecko, które będzie żabą. Oznacza je zieloną szarfą. Żaba staje z boku 
sali w środku koła ułożonego z niebieskiej szarfy (stawu). Pozostałe dzieci – pszczoły – 
biegają po całej sali – łące, w jednym kierunku. Naśladują rękami ruch skrzydeł pszczoły. 
Wypowiadają dźwięki: bzzz, bzzz. Na przerwę w grze pomiędzy pszczoły wskakuje żaba. 
Pszczoły, przestraszone, zatrzymują się (żaba może je zjeść) i stoją nieruchomo do chwili, 
aż żaba zejdzie z łąki, czyli wróci na swoje miejsce. Sygnał do zejścia żaby z łąki podaje R.,
wypowiadając słowa: Żabo, skocz do wody. Zrób to dla ochłody.
•• Zabawa ruchowa z elementem skoku i podskoku – Żabie skoki.
Dla każdego dziecka wstążka w dowolnym kolorze, tamburyn, kartoniki z narysowanymi na
nich sylwetami dowolnych elementów (od 1 do 5).
R. układa na podłodze wstążki (w kształcie koła) w różnych kolorach – kwiaty. Dzieci 
(żabki) przy dźwiękach tamburynu skaczą pomiędzy kwiatami. Na przerwę w grze R. 
podnosi do góry kartonik z narysowanymi na nim sylwetami kwiatów (od 1 do 5). Dzieci 
zatrzymują się przy dowolnej szarfie – kwiatku. Wskakują na kwiatek (do środka szarfy) 
tyle razy, ile elementów znajduje się na kartoniku.
•• Zabawa ruchowa z elementem równowagi – Kwiaty na łące.
Kartka w kolorze żółtym.
Dzieci są kwiatami, które rosną na łące. Stoją w rozsypce, z rękami opuszczonymi wzdłuż
tułowia. 



R. pokazuje żółty krążek symbolizujący słońce. Kwiaty rozkwitają – dzieci stają na
jednej nodze, unoszą powoli wyprostowane ręce, najpierw do boku, a następnie do góry.
R. opuszcza krążek – słońce zachodzi. Dzieci opuszczają wolno ręce, układają je wzdłuż
tułowia, ponownie stają na dwóch nogach. Następuje zmiana nóg.
•• Zabawa ruchowa z elementem rzutu i celowania – Wiosenne zabawy na łące.
Jedna piłka dla dwójki dzieci.
Dzieci dobierają się w pary. R. rozdaje im piłki. Dziecko trzymające piłkę rzuca ją do 
partnera, klaszcze w dłonie i łapie piłkę, którą odrzuca mu partner.

2. Zajęcia Łąka w maju – wycieczka na łąkę, połączona z zabawami badawczymi.
https://www.youtube.com/watch?v=LKLf5EN1Ff4
----film „Wędrówki skrzata Borówki – wycieczka na łąkę”
•• Przygotowanie do wycieczki. Przypomnienie zasad bezpieczeństwa.
Album zawierający zdjęcia roślin i zwierząt, które można spotkać na łące, koce, aparat
fotograficzny, lupy lub szkła powiększające, zdjęcia przedstawiające stokrotkę, koniczynę,
złocień polny, miętę polną, szałwię, małe torebki plastikowe (zdjęcia roślin polnych na 
końcu folderu) 
R. zapoznaje dzieci z celem wycieczki. Pokazuje album zawierający zdjęcia roślin i 
zwierząt, które można spotkać na łące, i informacje o nich. R. pokazuje pozostałe rzeczy, 
które zabierze na łąkę. Przypomina zasady obowiązujące w czasie wycieczki: chodzenie 
chodnikiem, nieoddalanie się od rodziny, uważne słuchanie poleceń, szanowanie przyrody.
•• Określanie kolorów na łące w maju.
Dzieci przyglądają się łące. Zastanawiają się, jakiego koloru jest na niej najwięcej. Opisują
wrażenia, jakie budzi w nich widok łąki. R.wykonuje zdjęcia.
•• Obserwowanie kwiatów na łące. Rozpoznawanie i nazywanie znanych dzieciom 
gatunków.
Lupy lub szkła powiększające.
Dzieci spacerują po łące. Obserwują przez lupy i szkła powiększające rosnące na niej 
kwiaty.
Nazywają znane gatunki. Wąchają je. Opisują swoje wrażenia. Pytają o nieznane im rośliny.
Wspólnie poszukują ich w albumie. R. czyta ciekawostki na temat wybranych przez dzieci
roślin. Wykonuje zdjęcia wybranym kwiatom.
•• Poszukiwanie na łące stokrotki, koniczyny,złocienia,mięty i szałwii
Zdjęcia przedstawiające stokrotkę, koniczynę ,złocień polny,miętę i szałwię
 R . zapoznaje dzieci z ich nazwami. Zachęca do poszukiwania tych kwiatów na łące i 
dokładnych obserwacji. Prosi, aby dzieci zebrały po kilka kwiatów do wazonu. Po 
zakończeniu zadania dzieci siadają na kocach. Każdy grupa pokazuje swój kwiat i go 
opisuje. R. uzupełnia i porządkuje wypowiedzi dzieci. Zwraca uwagę na różnice w 
wyglądzie kwiatów.
Szałwia kwitnie od maja do czerwca. Ma fioletowo-niebieskie kwiaty. Często 
wykorzystywana jest w lecznictwie, np. robi się z niej napary do łagodzenia bólu gardła. 
Mięta polna ma aromatyczny zapach i fioletowe lub różowe kwiaty. Kwitnie jednak dopiero
od lipca, więc w maju można ją rozpoznać tylko po charakterystycznych owłosionych 
liściach o specyficznym zapachu. Napary z mięty są stosowane np. podczas bólu brzucha.
•• Obserwowanie życia na łące.
Lupy lub szkła powiększające.
Dzieci obserwują za pomocą lup lub szkieł powiększających zwierzęta, które żyją na łące

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


(np.: mrówkę, biedronkę, motyla, ślimaka). Opisują ich wygląd, zauważone cechy, np. 
kształt i kolory muszli ślimaków, kolory skrzydeł motyli, liczbę kropek na pancerzyku 
biedronki.
Odnajdują i wskazują miejsca, w których poszczególnych zwierząt jest najwięcej, np. na
jakim kolorze kwiatów najczęściej siadają pszczoły lub motyle, gdzie jest najwięcej 
ślimaków. R. wykonuje zdjęcia wybranym przez dzieci zwierzętom.
•• Słuchanie odgłosów dochodzących z łąki.
Koce.
Dzieci kładą się na kocach, zamykają oczy i wsłuchują się w odgłosy dochodzące z łąki.
Rozpoznają i nazywają dźwięki. Opisują swoje wrażenia słuchowe.
•• Zbieranie skarbów do kącika przyrody.
Dzieci zbierają np. muszelki po ślimakach, patyczki, suche rośliny, kamyki i wkładają do
torebek. Wykonują bukiet z kwiatów rosnących na łące.
Po powrocie do domu dzieci wstawiają zebrane kwiaty do wazonu w kąciku przyrody.
Umieszczają w nim na tackach inne zebrane na łące skarby.

                                   Zajęcia popołudniowe
•• Łąka w maju – malowanie  farbami.
Dla każdego dziecka biała kartka papieru, pędzelek, farby plakatowe 
R. prosi, aby dzieci przypomniały sobie, jak wyglądała łąka, którą widziały na wycieczce. 
Dzieci opisują swoje wrażenia. Wymieniają kolory, jakich dostrzegły na łące najwięcej. N. 
proponuje namalowanie tej samej łąki. Starają się odtworzyć taki koloryt łąki, jaki 
zapamiętały z wycieczki.
Po zakończeniu zadania odkładają prace do wyschnięcia. 
•• Słuchanie piosenki „Bal na łące”.

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

BAL NA ŁĄCE    
słowa i muzyka. T. Wójcik

I Kiedy świeci słoneczko,

to na łące nad rzeczką

świerszcze stroją skrzypeczki

do wiosennej poleczki.

II Dylu – dylu już grają,

grube baki śpiewają,

myszki tańczą poleczkę,

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


sapią przy tym troszeczkę.

III A trzy małe biedronki

nie chcą tańczyć tej polki

i czekają na walca,

aby tańczyć na palcach.

Rośliny z majowej łączki




