
Maj, tydzień 3 Łąka w maju
Dzień 2 Kolorowa łąka

Cele główne
• zapoznanie z różnymi możliwościami spędzania czasu wolnego na łące w maju,
• rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstu czytanego przez N.,
• poznanie melodii i tekstu nowej piosenki,
• doskonalenie koordynacji słuchowo-ruchowej.
Cele operacyjne
Dziecko:
• wymienia czynności, które można wykonywać podczas wycieczki na łąkę,
• w skupieniu słucha tekstu czytanego przez N., odpowiada na pytania związane z tekstem
utworu,
• zna melodię i tekst nowej piosenki,
• prawidłowo reaguje na ustalone sygnały muzyczne.

1. Podsumowanie wiedzy zdobytej podczas wycieczki na łąkę.
Książki, albumy, zdjęcia, elementy zebrane podczas wycieczki.
N. układa na stole książki, albumy, zdjęcia i skarby zebrane przez dzieci na łące. Dzieci 
odnajdują
w albumach rośliny i zwierzęta, które spotkały na wczorajszej wycieczce. Podają ich
nazwy. Wymawiają i wyklaskują je, dzieląc rytmicznie (na sylaby).
2. Nauka piosenki Bal na łące na zasadzie echa muzycznego.

https://www.youtube.com/watch?v=VL-IW-Xy0Jo
R. zaznacza klaśnięciem pierwszą miarę taktu (zwraca uwagę na zmianę metrum w 
refrenie).
**Zabawa bieżna Majowe piosenki.
Tamburyn, szarfa 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.
3.  Słuchanie opowiadania Ewy Stadtmüller Smok łąkowy wielogłowy.
•• Zabawa na powitanie.
Dzieci siedzą w kole. Witają się kolejno, wypowiadając: Dzień dobry w różnym tempie: raz
szybko, raz wolno.
•• Słuchanie opowiadania Ewy Stadmüller Smok łąkowy wielogłowy.
Książka (s. 70–71) dla każdego dziecka lub link do ilustracji
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-ks/mobile/index.html#p=72

– O czym wam poczytać? – zapytała mama, rozsiadając się wygodnie w fotelu ustawionym
między łóżkami dzieci.

https://www.youtube.com/watch?v=VL-IW-Xy0Jo
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-ks/mobile/index.html#p=72


– O Kubusiu Puchatku – zdecydowała natychmiast Ada. – Jak zaprosił Prosiaczka na 
piknik…
– Piknik! – wykrzyknął Olek. – Zupełnie zapomniałem! Jutro jedziemy na piknik i pani 
prosiła, żeby każdy miał w plecaczku coś dobrego, czym mógłby poczęstować innych.
– Masz szczęście, że wczoraj upiekłam ciasteczka – uspokoiła go mama – zapakujemy je do
plastikowego pudełka, dorzucimy torebkę suszonych owoców i będziesz miał się czym 
dzielić.
A dokąd się wybieracie?
– Na łąkę. Pani powiedziała, że pojedziemy autobusem do ostatniego przystanku i kawałek
przejdziemy piechotą.
– I bardzo dobrze – ucieszyła się mama. – Trochę ruchu wam się przyda.
Jazdą autobusem najbardziej zachwycony był Oskar, którego rodzice codziennie przywozili
do przedszkola samochodem. Przez całą drogę gadał, śpiewał, wygłupiał się z kolegami i 
podjadał smakołyki, które mama spakowała mu do plecaczka.
– Dalej pójdziemy na piechotę – oświadczyła pani, gdy wysiedli na ostatnim przystanku.
– Abyśmy się nie nudzili, proponuję marsz w rytmie naszych przedszkolnych przebojów. 
Trzy, cztery – zaczynamy: Gdzie strumyk płynie z wolna, rozsiewa zioła maj...
Olek nawet nie przypuszczał, jak bardzo takie wspólne śpiewanie pomaga wędrować. Nawet
się nie obejrzeli, a już byli na miejscu.
– Jak tu ślicznie… – westchnęła Zuzia.
Faktycznie, rozgrzana słońcem łąka pachniała cudnie, słoneczko przyświecało, pszczoły
bzyczały… Pani rozłożyła na trawie wielki koc, a na nim obrus w kratkę i papierowe 
talerze.
– Proponuję, abyśmy wyjęli z plecaczków wszystkie smakołyki, a potem częstowali się tym,
na co kto ma ochotę.
Z początku niektórzy ociągali się trochę, ale kiedy Zosia poukładała na talerzach 
drożdżówki z makiem, Bartek orzechowe chrupki, a Zuzia pachnące jabłuszka, wszyscy po 
kolei opróżnili plecaczki.
– Ciekawe, że na świeżym powietrzu wszystko smakuje lepiej – pomyślał Olek, pałaszując
z apetytem zwykłe słone paluszki przyniesione przez Madzię.
– A teraz możecie się pobawić – oznajmiła pani, gdy na trawie nie pozostał już żaden ślad
po tygryskowej uczcie.
Kasia z Oliwką natychmiast pobiegły zbierać kwiatki, z których postanowiły upleść sobie
wianki. Ania, Malwina i Dominika bawiły się w zgadywanki. Konrad z Bartkiem 
napompowali piłkę plażową i zaczęli grać, a Olek, Adaś i Kuba położyli się na kocu i 
obserwowali wędrujące po niebie obłoki.
– Patrzcie, ten duży wygląda jak motyl – skojarzyło się Adasiowi.
– A ten mniejszy jak zając – zauważył Kuba. – O, jak mu się wydłużyły uszy… Trzeci 
obłoczek nie przypominał kształtem żadnego zwierzaka.
– Ani to żaba, ani ślimak – mruczał pod nosem Olek. – Już wiem! – wykrzyknął nagle. – To
jest SMOK, KTÓREGO NIE WIDAĆ, bardzo groźny i podstępny. Skrada się po cichutku, a 
jego obecność zdradzają lekko poruszające się trawy.
Ledwo wypowiedział te słowa, łąka zafalowała gwałtownie.
– Ratunku! – wrzasnął Adaś, zrywając się na równe nogi, a Kuba, na wszelki wypadek,
schował się za Olka.
– Spokojnie, to tylko wiatr… – próbowała uspokoić chłopców pani.
– Na… na pewno? – wyjąkał ciężko przestraszony Adaś.
– Oczywiście! – usłyszał.



– A ja wcale nie byłbym tego taki pewny – szepnął do Kuby Olek, nie spuszczając oczu z 
rozkołysanych traw.
•• Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji w książce.
Książka (s. 70–71) dla każdego dziecka.
R. zadaje pytania:
−− Co można robić podczas pobytu na łące?
−− Jakie zwierzęta można spotkać na łące?
•• Zabawa ruchowa Zabawy chmurek.
Bębenek.
Dzieci (chmurki) poruszają się przy dźwiękach bębenka w różne strony. Na przerwę w grze
R. wymienia dowolną liczbę (od 2 do 5). Dzieci tworzą większe chmury (w zależności od
liczby, którą wymienił R.), podając sobie ręce w kole. Na ponowny dźwięk bębenka wiatr
rozpędza chmury i znowu każda z nich jest osobno. Zabawę można powtórzyć kilka razy.
•• Komponowanie całości z sylwet chmur. Praca zespołowa.
Sylwety chmur wycięte z białego papieru – 10 sylwet chmur dla każdego dziecka, kartka
w formacie A3, w kolorze niebieskim.
 Dziecko otrzymuje 10 sylwet chmur i tworzy  z nich na niebieskiej kartce dowolną całość 
(dowolny kształt). Nazywa to, co powstało.
•• Karty pracy, cz. 2, nr 48–49 lub w folderze – karty pracy.
Dzieci:
−− oglądają obrazek; mówią, co dzieje się na łące w maju,
−− łączą fragmenty obrazka znajdujące się na dole karty z ich miejscami na obrazku,
−− nazywają zwierzęta na obrazkach i dzielą ich nazwy rytmicznie (na sylaby).
•• Zabawa rozwijająca sprawność ruchową – Bębenek.
Dzieci poruszają się zgodnie z rytmem dźwięków instrumentu. Maszerują, biegają 
drobnymi krokami, unosząc ręce w górę, wykonują podskoki obunóż. Podczas przerwy w 
muzyce przechodzą do przysiadu.
4.  Zajęcia umuzykalniające przy piosence  Bal na łące.
•• Ćwiczenie oddechowe.
Dla każdego dziecka: szablon żabki, słomka; szablon jeziora z kartonu, nagranie piosenki
Bal na łące, dwustronna taśma klejąca (szablon żabki –załącznik nr 1)
Dzieci zajmują miejsca przy stolikach. Na środku każdego stolika znajduje się staw wycięty
z brystolu, przyklejony do niego taśmą dwustronną. Każde dziecko ma przed sobą wycięte
z zielonego papieru szablony żabek. Stara się je przenieść do stawu za pomocą słomki.
•• Ćwiczenie artykulacyjne – Kto mieszka na łące.
Sylwety .: żabki, bociana, skowronka, świerszcza.
Dzieci swobodnie maszerują w rytmie bębenka, w dowolnych kierunkach, bez potrącania.
Na dźwięk tamburynu zatrzymują się. R. unosi wybraną przez siebie sylwetę. Dzieci 
naśladują dźwięki wydawane przez zwierzęta przedstawione na sylwecie.
•• Bal na łące – utrwalanie melodii i tekstu piosenki.
Marakas,bębenek itp... 
Dzieci swobodnie maszerują w rytmie marakasu w określonym kierunku. Podczas przerwy
w grze na marakasie dzieci zatrzymują się i dobierają w pary. R. rozpoczyna śpiew piosenki.
Dzieci wykonują uproszczone kroki walczyka: krok do siebie, krok od siebie. Kiedy usłyszą
refren, zatrzymują się i śpiewają go razem z R.
•• Ćwiczenie rozwijające słuch – Czyj to głos?



http://odgłosy.pl/odglosy-zwierzat.php
**żaba,świerszcz, komar,ptaki

Dzieci siadają w półkolu. R. przypomina charakterystyczne odgłosy mieszkańców łąki.
Następnie wybrane dziecko siada na krzesełku obok R., tyłem do dzieci. Naśladuje głos
dowolnie wybranego zwierzątka mieszkającego na łące (pszczoły, ptaka, żaby, bociana).
Dzieci odgadują jego nazwę. R. kontynuuje zabawę i wskazuje kolejne dziecko.
•• Zabawa przy piosence  Bal na łące.
Opaski na głowę z szablonami: żabki, bociana, skowronka, zająca, motylka, biedronek,
świerszcza ( w załączniku nr 2) 
https://www.youtube.com/watch?v=5V7zatwj5dM
***link do piosenki

                              Zabawy na świeżym powietrzu
•• Zabawa orientacyjno-porządkowa Motyle i biedronki.
Dla każdego dziecka wstążka w kolorze żółtym lub czerwonym.
R. oznacza dzieci szarfami: żółtą – motyle, a czerwoną biedronki, a następnie wyznacza
teren zabawy. Dzieci biegają ostrożnie w różne strony. Na sygnał dany przez R. zatrzymują
się i tworzą koła złożone z danych owadów, np.: motyle z motylami, biedronki z 
biedronkami.
Podczas powtórzenia zabawy R. proponuje zmianę: dzieci dobierają się w pary: motyle
z biedronkami. R. może wydawać polecenia zamiennie.
•• Obserwowanie chmur na niebie. Ćwiczenia wyobraźni.
Koce.
Dzieci kładą się na kocach. Obserwują chmury na niebie. Zastanawiają się, co przypomina
im kształt wybranych chmur. Dzielą się z innymi dziećmi swoimi spostrzeżeniami.

                                Zabawy popołudniowe
•• Zabawa wyrabiająca reakcję na zmiany metrum – Taniec.
Nagranie piosenki Bal na łące 
Dzieci dobierają się w pary. W rytmie zwrotki piosenki obracają się w małych kołach. 
Kiedy usłyszą refren, zatrzymują się i miarowo klaszczą.
Karta pracy, cz. 2, nr 50 lub w folderze – karta pracy
Dzieci:
−− rysują po śladzie rysunku ślimaka, kolorują rysunek,
−− nazywają zwierzęta przedstawione na zdjęciach, naśladują ich ruchy.
****Zabawa ruchowa z elementem skoku i podskoku – Żabie skoki.
Dla każdego dziecka szarfa w dowolnym kolorze, tamburyn, kartoniki z narysowanymi na
nich sylwetami kwiatów (od 1 do 5).
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

https://www.youtube.com/watch?v=5V7zatwj5dM


się przy dowolnej szarfie – kwiatku. Wskakują na kwiatek (do środka szarfy) tyle razy, ile
kwiatków znajduje się na kartoniku.

Załącznik nr 1



Załącznik nr 2




