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Dzień dobry Podróżnicy. Podobał Wam się filmik o łące? Wiecie już po co zwierzętom barwy ochronne? 

Dziś nadal będziemy rozmawiać o łące, dowiecie się, jaką rolę w przyrodzie pełnią pszczoły i dlaczego 

powinniśmy o nie dbać.  

Część I 

Jak zapewne wiecie na łące wcale nie jest cicho. Wręcz przeciwnie. Naśladujcie odgłosy zwierząt a 

następnie posłuchajcie jak rzeczywiście brzmią. 

Słychać jak: 

 cyka konik polny cyk, cyk, cyk…… 

   https://youtu.be/WU57ZdkUk5k 

bzyczy pszczoła   bzz, bzz, bzz ….. 

   https://youtu.be/VB2Sy2xcW7E 

można usłyszeć żaby kum, kum, kum …… 

    https://youtu.be/fxLkVDCyUVg 

 

a nawet kukułkę ku, ku, ku ……. 

https://youtu.be/WU57ZdkUk5k
https://youtu.be/VB2Sy2xcW7E
https://youtu.be/fxLkVDCyUVg


     https://youtu.be/3-VM2mJQZGg 

oraz wilgę fijuu, fijuu, fijuu  

       https://youtu.be/nMax2yiRh3U 

 

Część II 

Posłuchajcie teraz wiersza o tym co dzieje się na łące. Spróbujcie zapamiętać jakie zwierzęta się tam 

pojawiły i co takiego robiły. 

Audio 

Jakie zwierzęta pojawiły się w wierszu? 

Macie rację. Była pszczółka zbierająca nektar. 

Kto budował tron? Tak! To był paź królowej – jeden z piękniejszych motyli 

                              

https://youtu.be/3-VM2mJQZGg
https://youtu.be/nMax2yiRh3U


A czy pamiętacie, kto brzęczał w trzcinach, innym pracę umilając? 

Brawo! To był chrząszcz. 

                               

 

Zastanówcie się proszę jaką rolę odgrywają owady. Czy są pożyteczne? 

Macie rację! Nawet bardzo pożyteczne. Pszczoły produkują coś, co jak myślę, bardzo lubicie – miodek 

Ale to nie wszystko! Pszczoły, ale również motyle, trzmiele, muchówki zapylają kwiaty. Dzięki temu 

możemy jeść owoce i warzywa. Gdyby nie było tych owadów – nie byłoby jabłek, malin, truskawek, 

pomidorów ….dlatego tak ważne jest byśmy się o nie zatroszczyli. Wy też możecie to zrobić. W jaki 

sposób? Jeśli macie ogródek, taras czy balkon możecie posadzić tam kwiaty (lawendę, dalie, petunie) albo 

postawić małe poidełko (owady też potrzebują wody) 

               

 

 



Część III 

Weźcie teraz piłkę lub maskotkę i stańcie teraz naprzeciwko rodzica. Rodzic rzuca ją do Was podając nazwę 

jakiegoś łąkowego zwierzaka – a Wy podajecie jego zdrobnienie np. biedronka – biedroneczka itp. 

Zabawa – masażyk „Motylek” – usiądźcie tyłem do rodzica i spróbujcie odgadnąć gdzie usiadł motylek 

(rodzic dotyka delikatnie dziecka). Dziecko nazywa dotkniętą część ciała.  

     Miłego dnia                       

 

Aldona P.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


