
Maj, tydzień 3 Łąka w maju
Dzień 4 Kwiaty na łące

Cele główne
• utrwalanie nazw kwiatów występujących na łące,
• rozwijanie mowy,
• przybliżanie dzieciom dóbr polskiej kultury,
• rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i sprawności manualnej.
Cele operacyjne
Dziecko:
• wymienia nazwy kwiatów występujących na łące,
• opisuje wygląd łąki w maju,
• z zainteresowaniem ogląda reprodukcje przedstawiające łąkę wiosną,
• wycina z ramki obraz z łąką, wykonuje sylwetę rumianku.

1.  Rozwijanie percepcji węchowej i próby odwzorowywania natury.
 okazy kwiatów (można wykorzystać te, które dzieci zebrały na łące), biała
kartka dla każdego dziecka, kredki.
Okazy kwiatów, charakterystyczne dla środowiska łąki. Dzieci rozpoznają i nazywają znane gatunki
kwiatów. Wybierają kwiat, który najbardziej im się podoba, i rysują go na kartce.





2. Układanie kompozycji z odpowiedniej liczby sylwet kwiatów.
Wycięte z kolorowych kartek sylwety kwiatów (można wykorzystać pomoce z wczorajszych
zajęć, a jeśli są za duże, zmniejszyć je), sylweta wazonu i biała kartka dla każdego dziecka,
kartoniki z narysowanymi na nich sylwetami kwiatów (pomoce z wczorajszych zajęć).
(Szablon wazonu na końcu tego folderu)
R. układa przed każdym dzieckiem białą kartkę, sylwetę wazonu, a na środku stołu umieszcza
tacę z wyciętymi z papieru sylwetami kwiatów. Dzieci układają sylwetę wazonu na kartce.
Następnie losują kartonik, na którym znajdują się narysowane sylwety kwiatów. Liczą je
głośno, a wynik pokazują na palcach. Układają w wazonie bukiety składające się z takiej
samej liczby kwiatów jak na kartoniku.
•• Zabawa orientacyjno-porządkowa Motyle na łące 
3.  Kolorowa łąka – praca z tablicą demonstracyjną, inspirowana wierszem
Grażyny Lech Na łące.
•• Zabawa na powitanie. Określanie swojego nastroju.
Wycięte z papieru żółte koło oraz dla każdego dziecka dwa białe paski papieru (długi lub
krótki), zdjęcie rumianku
R. układa na środku dywanu żółte koło, a obok długie i krótkie paski białego papieru. R. prosi, aby 
dzieci określiły, jak się dzisiaj czują, za pomocą pasków papieru. Jeśli mają dobry humor, to 
dokładają do żółtego koła długi pasek, jeśli nie mają dobrego humoru, dokładają krótki pasek. Po 
zakończeniu zadania przyglądają się temu, co powstało.
R. pyta, co dzieciom przypomina ten kształt. Następnie umieszcza obok zdjęcie rumianku
i zachęca dzieci do swobodnych wypowiedzi.
•• Słuchanie wiersza Grażyny Lech   Kwiaty na łące.  
Dywan z kwiatów, ziół i traw.
Są w nim jaskry, maki, szczaw.
Brzęczą trzmiele, skrzeczy sroka.
Kreta także tutaj spotkasz.
Możesz słuchać, patrzeć, wąchać!
Piękna, kolorowa łąka.
•  • Rozmowa na temat wiersza.  
R. zadaje pytania:
−− O jakim miejscu jest ten wiersz?
−− Jakie rośliny rosły na łące?
−− Jakie zwierzęta tam przebywały?
−− Jak wyglądała łąka?
•  • Wskazywanie na tablicy demonstracyjnej kwiatów, których nazwy zostały wymienione  
w wierszu.
Tablice 1, 2, 3 –w kolejnym folderze
R. wskazuje na tablicę. Pyta dzieci, co ona przedstawia i po czym poznały, że
to jest łąka. Prosi, aby dzieci wskazały na tablicy te kwiaty, których nazwy zostały wymienione
w wierszu, i te, których autor wiersza nie wymienił, ale dzieci znają ich nazwy. Zastanawia się,
które kwiaty najłatwiej jest rozpoznać. Pyta o to dzieci. Dzieci wymieniają charakterystyczne
cechy kwiatów. Następnie R. prosi, aby dzieci opisały wygląd łąki. Pomaga im, zadając pytania.
•  • Zabawa –   Kolory kwiatów.  
Kartki w kolorach: czerwony, żółty, fioletowy; tamburyn.
R. rozkłada kartki na podłodze. Wskazuje poszczególne kolory i pyta:
Jakie kwiaty mają kolor: czerwony, żółty, fioletowy? Porządkuje wiadomości dzieci, np.: mak
– czerwony, jaskier – żółty, szałwia – fioletowy. Następnie R. gra na tamburynie, a dzieci
maszerują zgodnie z wygrywanym rytmem. Na przerwę w muzyce R. wymienia nazwę
kwiatu, a dzieci stają na odpowiedniej części chusty.



•  • Karta pracy, cz. 2, nr 52   (lub folder „Kart  a   pracy”  )  
Dzieci:
−− nazywają (z pomocą osoby dorosłej) kwiaty na obrazkach i je liczą,
−− pod każdym obrazkiem rysują tyle kresek, ile kwiatów jest w bukiecie,
−− rysują kwiaty po śladach.
•• Zabawa ruchowa z elementem czworakowania – Żuczki.
Lekkie piłki.
 R .wyznacza linie – startu i mety. Dzieci kolejno przemieszczają się na czworakach, toczą piłkę do 
mety, odpychając ją głową jak żuczki, po czym wstają, wracają biegiem.
4.  Rumianki – zajęcia plastyczne.
•• Wprowadzenie do tematu. Oglądanie reprodukcji malarskich i swobodne wypowiedzi na
ich temat.

Reprodukcje malarskie przedstawiające łąkę, np. Józef Chełmoński Kaczeńce, 



Łąka- -Stefan Filipkiewicz

Stanisław Kamocki Łąka

.



 Dzieci przyglądają się  uważnie obrazom i wypowiadają się na ich temat.
Zwracają uwagę na kolory łąki oraz opisują uczucia, jakie budzą się w nich, kiedy patrzą na
reprodukcje. R. zwraca uwagę na przedstawione na  reprodukcjach kwiaty.
• Oglądanie zdjęć przedstawiających rumianek. Wskazywanie charakterystycznych cech
kwiatu.
Zdjęcie rumianku.

 

R.  przedstawia zdjęcie rumianku.  Dzieci wskazują jego charakterystyczne cechy. R. opowiada 
ciekawostki na temat kwiatu. Rumianek to roślina często spotykana na łące. Kwiaty mają kolor 
biały, z żółtym środkiem. Cała roślina bardzo ładnie pachnie. Rumianek wykorzystywany jest w 
leczeniu ludzi, np. gdy boli gardło, bolą dziąsła lub przy podrażnieniach skóry.
•  •   Samodzielne wykonanie pracy przez dzieci według instrukcji   
Wyprawka, karta nr 25   ( lub folder –wyprawka)   k  lej, biała i żółta bibuła.  
Dzieci:
−− przygotowują kartę pracy, klej, białą i żółtą bibułę,
−− odrywają lub wycinają kawałki bibuły i ugniatają z nich kulki podobnej wielkości,
−− doklejają do każdej łodyżki na łące kwiat rumianku – żółty środek i białe płatki.
Swoje prace przedstawiają innym domownikom.

                                              Zabawy na świeżym powietrzu
•• Zabawa bieżna Pszczoły.
Szarfy w kolorze żółtym dla kilkorga dzieci.
R. wyznacza teren zabawy: łąkę i ul – dom pszczół. Następnie wybiera kilkoro dzieci do roli
pszczół i oznacza je żółtymi szarfami. Pozostałe dzieci biegają swobodnie po łące, zbierają
kwiaty, a gdy usłyszą brzęczenie pszczół: bzzz, bzzz, oddalają się w wyznaczone miejsce. Gdy
pszczoły odlecą do ula, dzieci wracają na łąkę.
•• Rysowane zagadki.
R. rysuje patykiem na piasku lub na ziemi kontury poznanych zwierząt i roślin występujących



na łące. Dzieci starają się odgadnąć ich nazwy. Próby rysowania mogą podjąć również
chętne dzieci.
                                                                    
                                                       Zabawy popołudniowe

•  • Wykonanie makiety łąki.  
Duży karton A2, wycięte z papieru sylwety kwiatów (te same, które używane były rano),
elementy, z których dzieci wykonywały wczoraj biedronki (złożone na pół kółka w kolorach
czerwonym i żółtym), sylwety chmur (wykorzystywane w poniedziałek), klej, kredki.
 R. zachęca dzieci do wykonania makiety łąki. Dzieci przyklejają przygotowane elementy na 
kartonie. Następnie dorysowują na łące inne kwiaty, zwierzęta lub szczegóły, które ich zdaniem 
powinny się tutaj znaleźć.
•  • Opowieść ruchowa przy muzyce –     Na łące   (według Bożeny Formy).  
Dzieci zajmują dowolne miejsca na środku sali. R. rozpoczyna opowiadanie.
Dzieci:
Jest piękna pogoda. Świeci słońce.--  jedno za drugim maszerują w różnych kierunkach,
Wszyscy mieszkańcy łąki już dawno--  unoszą ugięte ręce na boki i szybko machają
wstali i wykonują swoją pracę-- dłońmi, biegają na palcach po całej sali,
Mrówki budują swoje mrowisko.--  maszerują w miejscu,
Pszczoły zbierają nektar,
frunąc z kwiatka na kwiatek.
Powiał wiatr. Kwiaty i trawa ---  wyciągają proste ręce do boku i poruszają nimi,
kołyszą się w różne strony.
Nagle pojawiają się piękne motyle. - - naśladują lot motyla




