
ŁĄKA W MAJU

JAK TU PIĘKNIE I WESOŁO!

Do zajęć potrzebne będą: Link do przykładowej muzyki relaksacyjnej
https://www.youtube.com/watch?v=hlWiI4xVXKY, dwa różniące się obrazki łąki, piosenka 
„Mała Biedroneczka”, karty pracy „Olek i Ada” do wydruku, tekst wiersza B. Szelągowskiej 
„Tęczowa łąka”, odtwarzacz.

1. Wysłuchanie wiersza B. Szelągowskiej „Tęczowa łąka”. Rozmowa kierowana na 
temat wiersza.

B. Szelągowska
„Tęczowa łąka”

Lśni jak tęcza – łąka w maju,
Kolorów tu tyle!
Na stokrotkach, mleczach, makach
Siadają motyle.

Z norki właśnie wyszła myszka,
A za nią jej dzieci.
A nad nimi, w stronę stawu 
Wielki bocian leci.

Pszczółka bawi się w kolory – 
Czerwonego szuka.
Gdzieś na samym skraju łąki,
Dzięcioł w drzewo stuka.

Konik polny już się zmęczył
I gra coraz ciszej.
A do taktu, na rumianku, 
Osa się kołysze.
Bąk coś bąknął niewyraźnie,
Mocno zawstydzony. 
W łapkach przyniósł słodki nektar
Dla swej przyszłej żony.

A spod liścia, po łodydze
Wspięła się dżdżownica 
I rozgląda się po łące 
I wszystkim zachwyca!

Przykładowe pytania do wiersza:
- Jakie zwierzęta występowały w wierszu?

https://www.youtube.com/watch?v=hlWiI4xVXKY


- Czy łąka w maju jest kolorowa czy ponura?
- Jakie zwierzę zamieszkujące łąkę podoba Wam się najbardziej? Dlaczego?

2. „Co tu nie pasuje?” – zabawa dydaktyczna
 (Obrazki przykładowe znajdują się niżej).

(Potrzebny będą dwa obrazki łąki z kilkoma różniącymi je elementami).
Dziecko wskazuje niepasujące elementy i uzasadnia  swoje zdanie. 

3. „Jaka jest łąka?” – zabawa twórcza.
(Potrzebne będzie nagranie spokojnej muzyki relaksacyjnej).
Osoba dorosła prosi, aby dziecko wysłuchało muzyki; ma sobie wyobrazić, że jest na łące. Po 
wykonaniu tego zadania dziecko ma opowiedzieć co widziało lub jaka była ta łąka. 

4. „Mała biedroneczka” – zabawa wokalna.
Śpiewanie piosenki z różnym natężeniem głosu. Dziecko śpiewa piosenkę – niektóre 
fragmenty cicho, niektóre głośno. 

5. Karty pracy (do wydruku) „Olek i Ada” cz.2 str. 44-47.

**Zadania dodatkowe rozwijające zainteresowania dzieci:
Niepękające bańki mydlane – eksperyment dla dzieci (wykonywać z pomocą dorosłej osoby!)
Link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=L2-pv9hqIAU

https://www.youtube.com/watch?v=L2-pv9hqIAU

