
Kochane dzieci, w tym tygodniu wybieramy się na wiosenną łąkę. Poznacie rośliny i zwierzęta, które można tam 
spotkać. Mamy również dla was propozycje zabaw plastycznych i piosenkę. Powodzenia!!! 
 
1. Zwierzęta na łące i nad stawem” – rozwiązywanie zagadek Ewy Stadtmüller. 
 
Do domu się spóźnić nie może, 
bo jest w nim o każdej porze. 
Od gonitwy spokój woli, 
więc mawia: spiesz się powoli. 
(ślimak) 
 
Kąpie się w strumykach, 
przed boćkiem umyka. 
Koncerty wieczorem 
daje nad jeziorem. 
(żaba) 
 
Niziutko nad stawem 
fruwa przez dzień cały, 
kształtem przypomina 
helikopter mały. 
(ważka) 
 
Pływa w jeziorach, 
rzekach, strumieniach. 
Ta złota spełnia 
trzy życzenia. 
(rybka) 
 
Ponad łąka sobie lata 
śliczna panna piegowata, 
którą proszę: leć do nieba, 
przynieś mi kawałek chleba. 
(biedronka) 

 
Może być morski lub wyścigowy, 
i na biegunach, i szachowy. 
Może być także mały, swawolny, 
ukryty w trawie... polny. 
(konik polny) 
 
Tak kolorowy, 
jak polne kwiaty, 
nad łąką wiedzie 
żywot skrzydlaty. 
(motyl) 

 
I od święta, 
i na co dzień 
lubi pływać 
w czystej wodzie. 
Umie ponoć 
chodzić wspak. 
Wiesz już pewnie, 
że to... 
(rak) 

 

2. Cztery motylki – słuchanie opowiadania Wiery Badalskiej. 
 
Na zielonej pachnącej łące pod lasem fruwały wesoło cztery motylki. 
Jeden był biały jak kwiatek rumianku. 
Drugi – żółty jak kwiatek dziewanny. 
Trzeci błękitny jak kwiatuszek cykorii. 
A czwarty? 
Czwarty był jeszcze inny. Miał szarobrązowe skrzydełka niby kora topoli rosnącej pod lasem. 



Dobrze było motylkom na łące. Fruwały z kwiatka na kwiatek i spijały słodki, wonny sok. 
Wtem od strony lasu, łopocząc skrzydłami, nadleciała niby czarna chmura – wrona. 
Głodna była. Z daleka dojrzała motylki i wielką miała na nie ochotę. Ale motylki także spostrzegły 
grożące im niebezpieczeństwo. 
Przez chwilę kręciły się bezradnie, trzepotały skrzydełkami. 
– Gdzie by się tu skryć? 
A na łące pełno kwiatów... 
Przysiadł więc biały motylek na rumianku – ani go widać. 
Wtulił się żółty w kwiatuszek dziewanny – jakby jeszcze jeden płatek przyrósł. 
Przycupnął błękitny na kwiatuszku cykorii, co nad rowem rosła – i zniknął. 
A ten czwarty, szarobrązowy, długo fruwał nad łąką. Przerażony był bardzo, bo wrona była tuż... tuż! 
Przysiadł wiec prędziutko na pniu topoli, przytulił się do szarobrązowej kory i już go nie ma. 
Przyleciała wrona nad łąkę. Rozgląda się. 
Co się stało? Gdzie podziały się cztery motylki? Przecież fruwały tu przed chwilą. 
Pokręciła zdumiona głową, zakrakała ze złości i jak niepyszna, odleciała do lasu. 
Motylki zerwały się po chwili z gościnnych kwiatków i znów beztrosko fruwały nad pachnącą łąką. 
Ach, ale wrona? Bardzo była zdziwiona. 
A minę miała taką – O!... 
Rozmowa na temat opowiadania: Kto latał nad łąką?; Jakie kolory miały motyle?; Dlaczego motyle przestraszyły 
się wrony?; Gdzie się ukryły?; Dlaczego wrona nie znalazła motyli? Wyjaśnienie określenia barwa ochronna 
– ubarwienie zwierząt, mające na celu ochronę przed wrogami; polega na upodobnieniu się barwą ciała 

i wzorem na ciele do środowiska, w którym dane zwierzę żyje. 

3. Motylki – kolorowanki do wyboru (ZAŁĄCZNIK NR 1) 

4. Cykl rozwojowy motyla 

 

 
5. Stonoga – ilustrowanie ruchem treści wiersza Krzysztofa Sąsiadka. 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fbr.pinterest.com%2Fpin%2F681732462332182737%2F&psig=AOvVaw37U-Q_xbtBA7_dcTNdAP3m&ust=1589927129060000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCE9qO6vukCFQAAAAAdAAAAABAD


 
Stonoga buty kupić chciała, 
Więc do sklepu się wybrała. Dzieci palcami imitują marsz. 
Pięć par butów przymierzyła, Pokazują pięć palców. 
Zanim buty tam kupiła. 
Na tę nogę but czerwony, Wskazują pierwszy palec. 
Na tę nogę but zielony. Wskazują drugi palec. 
Na tę nogę byle jaki, Wskazują trzeci palec. 
Na te dwie kozaki. Wskazują jednocześnie czwarty i piąty palec. 
Na tę nogę but czerwony, Dzieci powtarzają to samo na drugiej ręce. 
Na tę nogę but zielony. 
Na tę nogę byle jaki, 
Na te dwie kozaki. 

 

6. Bal na łące – piosenka 

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwig677rvL7p

AhXswosKHeQRB-4QtwIwAXoECAEQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DVL-IW-

Xy0Jo&usg=AOvVaw1b9olx9qBTmbc-eTbyQ0N2 
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https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwig677rvL7pAhXswosKHeQRB-4QtwIwAXoECAEQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DVL-IW-Xy0Jo&usg=AOvVaw1b9olx9qBTmbc-eTbyQ0N2
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwig677rvL7pAhXswosKHeQRB-4QtwIwAXoECAEQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DVL-IW-Xy0Jo&usg=AOvVaw1b9olx9qBTmbc-eTbyQ0N2
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwig677rvL7pAhXswosKHeQRB-4QtwIwAXoECAEQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DVL-IW-Xy0Jo&usg=AOvVaw1b9olx9qBTmbc-eTbyQ0N2


8. Rośliny na łące. 

 

  

 

9. Odgłosy łąki.  

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUK

EwjdvOCtuL7pAhXEl4sKHVGaAFAQyCkwAHoECAsQBA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2F

watch%3Fv%3DIoC7WCfx6Z0&usg=AOvVaw3CHbACkajvrIiTj8OeLjz4 

 

10. Biedronka – praca plastyczna 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.beznudy.com%2F2015%2F07%2Fbiedro

nka-z-koek-czyli-origami-

paskie.html&psig=AOvVaw3VaZLJMv99BKuky4e9B4f6&ust=1589926925370000&source=images&cd

=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCMjE9ci5vukCFQAAAAAdAAAAABAD 

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjdvOCtuL7pAhXEl4sKHVGaAFAQyCkwAHoECAsQBA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DIoC7WCfx6Z0&usg=AOvVaw3CHbACkajvrIiTj8OeLjz4
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjdvOCtuL7pAhXEl4sKHVGaAFAQyCkwAHoECAsQBA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DIoC7WCfx6Z0&usg=AOvVaw3CHbACkajvrIiTj8OeLjz4
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjdvOCtuL7pAhXEl4sKHVGaAFAQyCkwAHoECAsQBA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DIoC7WCfx6Z0&usg=AOvVaw3CHbACkajvrIiTj8OeLjz4
https://www.google.pl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.beznudy.com%2F2015%2F07%2Fbiedronka-z-koek-czyli-origami-paskie.html&psig=AOvVaw3VaZLJMv99BKuky4e9B4f6&ust=1589926925370000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCMjE9ci5vukCFQAAAAAdAAAAABAD
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https://www.google.pl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.beznudy.com%2F2015%2F07%2Fbiedronka-z-koek-czyli-origami-paskie.html&psig=AOvVaw3VaZLJMv99BKuky4e9B4f6&ust=1589926925370000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCMjE9ci5vukCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.pl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.beznudy.com%2F2015%2F07%2Fbiedronka-z-koek-czyli-origami-paskie.html&psig=AOvVaw3VaZLJMv99BKuky4e9B4f6&ust=1589926925370000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCMjE9ci5vukCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.pl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fprzedszkole264.edupage.org%2Ftext6%2F&psig=AOvVaw1tRm6sRlNg9NgVqVZxvRR6&ust=1589928432437000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCb6qy_vukCFQAAAAAdAAAAABAD


11. Karty pracy do wykorzystania – wiosenne zwierzęta (ZAŁĄCZNIK NR 2)  


