
Temat kompleksowy: „Łąka w maju” 
Termin realizacji: 11.05. – 15.05.2020r. 

 Czwartek dn. 14.05.2020r.

Drodzy Rodzice i Drogie Dzieci! 
Witamy  Was  w  przestrzeni  kulinarnej.  Na  dzisiejszych  zajęciach  będziemy

rozwijać wiedzę na temat mniszka lekarskiego i szczawiu zwyczajnego – roślin, które
rosną na łąkach i są wykorzystywane w kuchni.

Nasze  zajęcia  składają  się  z  dwóch  części:  część  I  -  główna,  część  II-
popołudniowa utrwalająca. Zapraszamy do wspólnej zabawy ! 

Zapraszamy do wspólnej zabawy!

CZEŚĆ I

1. Posłuchajcie i zaśpiewajcie naszą piosenkę na powitanie. (poniżej link do 
piosenki)

https://www.youtube.com/watch?v=fLX5nj9jeuk 

2. A teraz zamknijcie oczy i posłuchajcie jak brzmi łąka (link poniżej).

      https://www.youtube.com/watch?v=IoC7WCfx6Z0 

3. Drogie  przedszkolaki!  Za  chwile  poznacie  dwie  rośliny,  które  człowiek
wykorzystuje w kuchni. Zapraszamy do obejrzenia nagrania video.

https://www.youtube.com/watch?v=fLX5nj9jeuk
https://www.youtube.com/watch?v=IoC7WCfx6Z0


Mniszek lekarski

Szczaw zwyczajny



Zupa szczawiowa

4. A teraz poznajcie przepis na syrop miodowy z mniszka lekarskiego.

https://www.youtube.com/watch?v=cxKu3kEAc1o 

CZĘŚĆ II

1. Zabawa „Kwaśne i słodkie”. Szczaw jest kwaśny, a miód słodki. Dziecko 
wymienia co jest w smaku kwaśne (cytryna, ogórek kiszony, kapusta kiszona, 
ocet), a co słodkie (malina, banan, ciasto, czekolada).
Poziom 1. Rodzic daje dziecku wybrane produkty i prosi o określenie smaku.
Poziom 2. Rodzic daje dziecku kolejno kilka kwaśnych produktów, po 
każdorazowym posmakowaniu przez dziecko, Rodzic określa smak: kwaśny, 
kwaśny, kwaśny; podobnie robi z produktami słodkimi.

2. W  ramach  utrwalenia  wiadomości  o  łące,  zapraszamy  na  wędrówkę  ze
Skrzatem Borówką (link do filmu edukacyjnego poniżej).

https://www.youtube.com/watch?v=LKLf5EN1Ff4 

3. Połączcie  ilustracje  zwierząt  z  łąki  z  ich  cieniami  (Załącznik  1  na  końcu
dokumentu).
Poziom 1. Pokoloruj motyla dowolną techniką (kredka, farba), (Załącznik 2 na
końcu dokumentu).

Zachęcamy do:
 odwiedzania  zakładki  „Nauczyciel  wspierający”,  grupa  „Odkrywcy”,  gdzie

przedszkolaki mogą spotkać się na zajęciach z ciocią Magdą,
 do kontaktu z nami poprzez skrzynkę e-mail (adresy podane na stronie grupy).

https://www.youtube.com/watch?v=LKLf5EN1Ff4
https://www.youtube.com/watch?v=cxKu3kEAc1o


Na  jutro  przygotujcie:  kartkę  białego  papieru,  zieloną  kredkę,  nożyczki,  korki
plastikowe po napojach, plastelinę i czarny flamaster.

Życzymy udanej zabawy! 
Nauczyciele: Małgorzata Gerek, Ewa Chmielewska, Magdalena Kołak 



Załącznik 1



Załącznik 2
http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/owady/motyl


