
Maj, tydzień 3 Łąka w maju
Dzień 5 Odgłosy dochodzące z łąki

Cele główne
• wzbogacanie wiedzy na temat wybranych środowisk przyrodniczych,
• usprawnianie narządów artykulacyjnych,
• rozwijanie sprawności ruchowej,
• rozwijanie orientacji przestrzennej.
Cele operacyjne
Dziecko:
• wymienia nazwy kwiatów i zwierząt – mieszkańców łąki; z zainteresowaniem słucha informacji
o pożytecznej roli owadów,
• naśladuje odgłosy dochodzące z łąki,
• uczestniczy w zabawach kształtujących postawę ciała,
• uczestniczy w zabawach orientacyjno-porządkowych.

1.   Poznawanie wyglądu ślimaka. Układanie z kolorowych sznurków sylwetki ślimaka.  

Zdjęcie przedstawiające ślimaka, kolorowy sznurek (dla każdego dziecka kawałek sznurka).
R. pokazuje zdjęcie przedstawiające ślimaka. Dzieci opisują jego
wygląd. R. zwraca uwagę na wygląd muszli oraz na wyraźnie zaznaczone czułki. Opowiada
dzieciom ciekawostki o życiu ślimaków. Zastanawia się, czy na łące można usłyszeć ślimaka.
Następnie wręcza każdemu dziecku kolorowy sznurek. Dzieci układają z nich skręconą
muszlę ślimaka.
Ślimak winniczek to największy ślimak występujący w Polsce. Zamieszkuje tereny o dużej
wilgotności – lasy, parki, ogrody. Żywi się świeżymi liśćmi. Zimuje w ściółce, ukryty pod 
roślinnością.
Ze ślimaków winniczków robi się różne potrawy. Popularne są zwłaszcza w kuchni
francuskiej.
2.    Zabawy w kąciku teatralnym – zastosowanie języka werbalnego oraz niewerbalnego (ruch,  
gest, mimika).
Kukiełki i pacynki przedstawiające mieszkańców łąki.



R. inicjuje zabawę w kąciku teatralnym lub, jeśli takiego nie ma w sali, układa obok siebie
pacynki przedstawiające mieszkańców łąki. Bierze do ręki np. pacynkę biedronki i rozpoczyna
z dziećmi dialog. Proponuje, aby dzieci również wybrały sobie pacynkę i spróbowały
odegrać wspólnie dowolną scenkę związaną z życiem na łące.
•  • Zabawa ruchowa z elementem skoku i podskoku –   Żabie skoki   
Dla każdego dziecka wstążki w dowolnym kolorze, tamburyn, kartoniki z narysowanymi na
nich sylwetami kwiatów (od 1 do 5) z poprzednich zabaw
R. układa na podłodze szarfy (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
kwiatków znajduje się na kartoniku.
3. Życie na łące – oglądanie filmu edukacyjnego Łąka.
•  • Wprowadzenie do tematu. Słuchanie utworu   Lot trzmiela  . Opisywanie wrażeń.  
nagranie utworu Lot trzmiela (Nikołaja Rimskiego-Korsakowa).

Dzieci kładą się na dywanie. R. włącza nagranie utworu. Dzieci opisują swoje wrażenia.
Określają jego tempo, nastrój, wymieniają nazwy owadów, które wydają dźwięki podobne
do tych usłyszanych w utworze ( ilustracja trzmiela –załącznik nr 1)
•  • Oglądanie filmu edukacyjnego   Łąka  .  
Komputer przenośny lub projektor i ekran, Nowe przygody Olka i Ady. Tablice multimedialne,
filmy, słuchowiska, tablica 27, film edukacyjny Łąka.
https://www.youtube.com/watch?v=8krnRKa9jWI
lub:
https://www.youtube.com/watch?v=eIe_iAcpQJg

R. zaprasza dzieci do kina. Zwraca uwagę na zasady zachowania obowiązujące podczas oglądania 
filmu. Zachęca do zapamiętania nazw zwierząt, które wystąpią w filmie, oraz nazw kwiatów, które 
uda się dzieciom rozpoznać.
•  • Rozmowa na temat filmu.  
R. zadaje pytania: Jakie zwierzęta odwiedziły łąkę? Jakie znane wam kwiaty rosły na łące? Co
robiły zwierzęta na łące? Dlaczego owady lubią kwiaty? Uzupełnia i porządkuje wypowiedzi
dzieci. Zwraca uwagę na pożyteczną rolę owadów.
Owady lubią kwiaty, bo znajdują na nich pożywienie: pyłek i nektar. Jednocześnie przenoszą
pyłek na inne kwiaty, co umożliwia ich zapylenie. To bardzo ważne dla kwiatów. Dopiero po
zapyleniu bowiem mogą powstać owoce. To dlatego kwiaty przyciągają do siebie owady
na różne sposoby, np.: poprzez piękne kolory, aromatyczny zapach i pyszny, słodki pyłek.
***  Film edukacyjny : „Co nam daje łąka?”
https://www.youtube.com/watch?v=s6ABV__VAgQ
•  • Improwizacje taneczne z wykorzystaniem utworu   Lot trzmiela  .  
 nagranie utworu Lot trzmiela (Nikołaja Rimskiego-Korsakowa).
https://www.youtube.com/watch?v=ucrKUO9FVfY
R. włącza nagranie utworu. Dzieci wykonują własne improwizacje taneczne.

•  • Naśladowanie odgłosów dochodzących z łąki za pomocą instrumentów perkusyjnych  
i innych dostępnych w sali przedmiotów.
Instrumenty perkusyjne, np.: dzwonki, kołatki, trójkąt, kij deszczowy, przedmioty i zabawki.

R. układa w środku koła instrumenty perkusyjne. Prosi, aby dzieci za ich pomocą lub za pomocą 
dowolnych przedmiotów dostępnych w domu spróbowały wywołać odgłosy podobne do tych, które
można usłyszeć na łące. Daje dzieciom kilka chwil na zastanowienie się. Następnie dzieci kolejno 
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prezentują głosy zwierząt. Jeśli komuś nie udało się znaleźć odpowiedniego dźwięku, może zastąpić
go artykulacją słowną.
4. Zabawy plastyczne – „Zwierzęta żyjące na łące” wypełnianie szablonu z użyciem 
przyborów plastycznych dostępnych w domu np. malowanie farbami, kredkami, kredą kolorową,  
kolorowymi  kulkami krepy, plasteliny,paskami kolorowego papieru, gazety itp…….
( szablony zwierząt - - załącznik n r.2)
                                       

                                     Zabawy na świeżym powietrzu

SLIMAK - Dziecko leży na brzuszku nogami wyprostowanymi i złączonymi. Na hasło rodzica- 
„ślimak pokaż rogi” – dziecko podnosi głowę i ręce nad podłogę, przykładając zwinięte w pięść 
dłonie do skroni i prostując wskazujące palce pokazując”rogi”. Na hasło ślimak schowaj rogi 
dziecko zgina wskazujące palce. Natomiast gdy usłyszą ślimak odpoczywa- wracają do pozycji 
wyjściowej.

ZRYWANIE KWIATKÓW- leży na brzuszku nogami wyprostowanymi i złączonymi, ręce są pod 
brodą.  Na hasło rodzic- zrywamy kwiatki- dziecko unosi głowę i ręce i imituje zrywanie kwiatków.
Natomiast gdy usłyszą odpoczywamy- dziecko wraca do pozycji wyjściowej.

DZIĘCIOŁ SIEDZĄCY- Dziecko siedzi w siadzie skrzyżnym, plecy wyprostowane. Na sygnał  
rodzica, dzięcioł- dziecko szybko pochyla głowę w przód, a następnie prostując naśladuje dzięcioła 
stukającego dziobem w korę drzewa.

KOLORY- dziecko chodzi po pokoju trzymając w rękach kolorowe kartki(kredki), naprzemiennie 
unosząc je do góry i opuszczając. Gdy rodzic wypowie kolor jaki dziecko trzyma w ręce unosi 
przedmiot nad głowę.

DMUCHAMY- Dziecko i rodzic kładą się na brzuszku naprzeciwko siebie w odległości ok. 0,5m. 
naprzeciwko siebie kładą piłeczkę i próbują w nią dmuchać, tak aby przeturlała się do drugiej 
osoby.
 
     

                                Zajęcia popołudniowe

•  • Rozwiązywanie zagad  ek  
https://www.youtube.com/watch?v=LIsNWZUA8X4
----zagadki o zwierzętach mieszkających na łące
Zabawa ortofoniczna – Żaby na łące.
Zdjęcie przedstawiające żabę.
R. mówi dzieciom zagadkę:
Na łące kumkają, zielone sukienki mają. (żaby)
Dzieci odgadują zagadkę i wskazują na zdjęciu żabę. r. zachęca do wspólnej zabawy. Mówi
tekst (Iwony Fabiszewskiej):
Dzieci:
Na łące żaby kumkały: skaczą po sali, naśladując żaby,
re, re, kum, kum, re, re, kum, kum. zatrzymują się i naśladują wypowiadane przez
N. dźwięki,

https://www.youtube.com/watch?v=LIsNWZUA8X4


Koncert piękny wszystkim dały, skaczą, zbliżają się do siebie i zatrzymują się
w gromadce na środku sali,
naśladują wypowiadane przez N. dźwięki,
re, re, kum, kum, rech. ponownie skaczą po całej sali, naśladując żaby,
Zielone suknie włożyły, zatrzymują się i naśladują wypowiadane przez N.
re, re, kum, kum, re, re, kum, kum. dźwięki,
Swoim śpiewem zachwyciły, wstają i kłaniają się,
re, re, kum, kum, rech. powtarzają dźwięki wypowiadane przez N.
•• Zabawa Żabki i bociany – wyrabiająca koordynację słuchowo-ruchową.
Nagranie piosenki Bal na łące,.
Dzieci stają w dwóch kołach: żabki i bociany. R. włącza nagranie piosenki. Podczas trwania
zwrotki dzieci podają sobie ręce i płynnym, tanecznym krokiem przemieszczają się po ich
okręgach. Podczas refrenu zatrzymują się i naśladują ruchy dowolnie wybranego zwierzątka,
o którym jest mowa w piosence.
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