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Drodzy Rodzice!  

Dzisiejsze zajęcia wpisują się w obszar edukacji teatralno-literackiej i mają  na celu 

zapoznanie dzieci z opowieścią „Spacerkiem po łące” oraz ze zwierzętami zamieszkującymi 

łąkę. Dzieci poznają ich zwyczaje. Będą też kształtowały umiejętność wypowiadania się 

całymi zdaniami, ćwicząc narząd mowy oraz przedstawiania za pomocą ruchu poznanych 

treści.  

Przywitamy się piosenką pt.  „Bzycząca zabawa" ♫ ♫  
https://www.youtube.com/watch?v=pL3M-z7n7Ts 

Na początku dziecko zapozna się z opowiadaniem pt. „Spacerkiem po łące”, a następnie 
podejmie próbę wypowiedzi na temat poznanej opowieści. Spróbuje też za pomocą ruchu 
przedstawić treść opowiadania i spróbuje odpowiedzieć na zadane pytania. 

Następnie rodzic wprowadzi je w świat łąki, a konkretnie dziecko pozna jakie zwierzęta 

zamieszkują łąkę i dowie się ciekawych rzeczy na ich temat.  

Na koniec dziecko wykona ćwiczenie ruchowe. 

Zapraszam do wspólnej zabawy! :) 

 

Część I    

Kochane dzieci, na początek wysłuchacie przeczytanego przez mamę lub tatę  

opowiadania pt.  „Spacerkiem po łące”. W Trakcie czytania dziecko podejmie 

próbę pokazywania jego fragmentów, według wskazówek zawartych                         

w nawiasach. 

https://www.youtube.com/watch?v=pL3M-z7n7Ts
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Majowa łąka 

 

„Spacerkiem po łące” 

Jest piękny wiosenny dzień i przedszkolaki wybrały się na spacer na pobliską  

łąkę (dzieci maszerują w różnych kierunkach).Słońce mocno świeci, a wiatr 

rozdmuchiwał nasiona roślin (dzieci chodzą na czworakach i dmuchają                           

na rośliny). Wypatrujemy, czy gdzieś na łące nie pojawiło się jakieś zwierzątko. 

Rozglądamy się dookoła. Nagle dzieci usłyszały pierwsze odgłosy. To pracowite 

pszczółki krążyły nad kwiatami szukając najpiękniejszych aby zebrać z nich 

nektar(dzieci latają jak pszczółki, machając rekami-skrzydełkami), wesoło 

bzyczały nawołując się nawzajem (naśladują bzyczenie pszczół: bzz, bzz).                      

Na listkach kończyny siedziały koniki polne poruszając śmiesznie łapkami (dzieci 

siedzą poruszają w dowolny sposób kończynami), cykając cichutko (naśladują 

dźwięk: cyt, cyt). Nagle niewiadomo z kąt pojawiły się żaby (dzieci naśladują 

skakanie żabek), kumkały głośno (naśladują kumkanie: kum, kum, kum) jakby 

ostrzegały się przed jakimś niebezpieczeństwem. Miały rację, że były takie 

zdenerwowane bo na łące pojawiły się bociany, chodziły unosząc wysoko nogi                  

(naśladują chód bociana) rozglądając się na boki, co chwilę przystawały                         

i pochylały się do przodu jakby czegoś szukały w trawie. Ponieważ niczego nie 

mogły znaleźć –złe klekotały (naśladują głos bociana: kle, kle). Wysoko nad łąką 

krążył skowronek śpiewając wiosenną piosenkę (naśladują głos skowronka: 

dzyń, dzyń), odpowiadał mu wróbel (naśladują głos wróbla: ćwir, ćwir), który 

poszukiwał pokarmu dla swoich głodnych dzieci. Czekały one niedaleko                          

w gniazdku piszcząc: pi, pi, pi. Nad łąką latały kolorowe motyle, co pewien czas 

siadając na kwiatach (dzieci naśladują ruch latających motylków). Wiosenny 
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wietrzyk poruszał trawą, kwiatami szumiąc wesołe piosenki 

szszszsz.....szszsz....szszuuu. Nagle zerwał się wiatr i na niebie ukazała się wielka 

czarna chmura. Chmura zazdrościła zwierzętom ich łąki i ich radości                                    

i postanowiła porwać mieszkańców łąki. Otoczyła ich wszystkich i zabrała                       

ze sobą. Na łące zrobiło się cicho i smutno. Nie było już słychać brzęczenia 

pszczół, pobzykiwania komarów, nie słychać było kumkania żab ani odległego 

klekotania bociana. Zniknął kret, a także inne owady: biedronki i motyle, osy. 

Co prawda kwiaty nadal rosły, ale łąka była teraz pusta i smutna. 

 
Dzieci podejmują teraz próbę opowiedzenia wysłuchanego opowiadania 
(pilnujemy, by dziecko wypowiadało się chronologicznie i całymi zdaniami). 
 
Następnie na podstawie wysłuchanego opowiadania spróbujcie odpowiedzieć                 
na zamieszone poniżej pytania: 

1. Jakie zwierzątka pojawiły się w opowiadaniu? 
2. Dlaczego zwierzątka znikły i łąka zrobiła się pusta? 
3. Jaka jest pusta łąka? 

 

 

 

Część II  

W kolejnej części zajęć dziecko na podstawie zamieszczonych poniżej 

obrazków i zagadek dziecko pozna jakie zwierzątka zamieszkują łąkę i czym 

się charakteryzują. W taki sposób pomoże mieszkańcom łąki z poznanego 

opowiadania wrócić do domu. Dziecko ma za zadanie powycinać poniżej 

zamieszczone obrazki. 
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Kiedy obrazki są już wycięte rozkładamy na podłodze zieloną kartkę                                

z kwiatami może  to być też materiał, czy kocyk. Następnie prosimy dzieci aby 

wykonały kolejne zadania polegające na odgadnięciu zagadki. Jeśli dziecko 

odgadnie zagadkę, obrazek z mieszkańcem łąki z zagadki wędruje                              

na przygotowaną przez Państwa planszę. W ten sposób dzieci zapełniają 

planszę – łąkę  jej mieszkańcami.  

Zagadka 1 

Ma żółte i czarne paseczki, lata nad łąką i głośno bzyczy kiedy grzeje słonko... 

(pszczoła) 

Zagadka 2 

Czerwone ma nogi, biało- czarne piórka, do wody przed nim żaby dają nurka... 

(bocian) 

Zagadka 3 

Skaczą po łące, pływają w wodzie, z bocianem żyją w ciągłej niezgodzie... (żaby)  

Zagadka 4 
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Ma dwie nóżki, choć nie bodzie, mieszka w trawie albo w wodzie. 

Domek swój jak, sami wiecie, nosi zawsze na swym grzbiecie.......... (ślimak) 

Zagadka 5 

Lata nad łąką w czerwonej kapotce, a na tej kapotce jest kropka przy kropce.... 

(biedronka) 

Zagadka 6 

Tu cytrynek, tam paź królowej, wszędzie piękne, kolorowe, lekko unoszą się nad 

łąką, gdy tylko zaświeci słonko (motyl). 

Zagadka 7 

Że jest w ogródku łatwo zgadniecie, skrył się, lecz widać kopczyki ziemi. (kret)  
 

Po zapełnieniu planszy-łaki jej mieszkańcami, poprośmy dziecko by jeszcze raz 

nazwało każdego mieszkańca łąki  i opisało jego wygląd.  Zadaniem dziecka 

jest też wskazanie, którego zwierzątka z obrazków nie było w opowiadaniu,                     

a mieszka ono również na łące. 

 

Część III  

Na koniec dziecko wykona zabawę ruchową kształtująca spostrzegawczość.  

pt. „Mali mieszkańcy łąki”.  Dziecko biega, skacze tańczy w rytm muzyki, kiedy 

muzyka milknie dostaje od rodzica jeden z wyciętych obrazków i naśladuje 

mieszkańca łąki z danego obrazka, po czym znów w rytm muzyki tańczy, 

skacze, biega. Zmianę można zrobić kilka razy.   

Piosenka do zabawy ruchowej: 

„Była sobie żabka mała”  
https://www.youtube.com/watch?v=u0sql4bx4PI 

Miłej zabawy :) 

                                                                                                            Powodzenia !!! 

                                              Paulina Kozłowska i Danuta Czechowska 

https://www.youtube.com/watch?v=u0sql4bx4PI

