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Kwiaty majowej łąki 

 

1. Zabawa grafomotoryczna „Trawa na łące” – na stoliku rozłożone są 2 białe kartki, 

dorosły wraz z dzieckiem przy utworze muzycznym – kreśli obiema dłońmi zielonej 

trawę(kreski), kręcąc się wokół stolika. Na koniec dziecko przykleja na kartkach owady z 

pasków kolorowego papieru według własnego pomysłu.  

https://www.youtube.com/watch?v=4cNbggnMMpo 

 

 

2. Zabawa dydaktyczna „Kwiaty z majowej łąki” – obejrzyj ilustracje wiosennych 

kwiatów, przeczytaj ich nazwy i podziel na sylaby. Powiedz, czym się różnią te rośliny.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=4cNbggnMMpo


 

3. „Przywitanie na łące” – zabawa ruchowa z elementem artykulacyjnym z reakcją na 

przerwę w muzyce. 

- Dorosły rozkłada zielony materiał na podłodze i mówi: „pociąg przyjechał na piękną, zieloną 

łąkę i teraz wszystkie zwierzątka i rośliny muszą się przywitać”. 

- Dziecko przy muzyce spacerują „po łące”, na przerwę w muzyce dorosły zadaje zagadkę: 

Tu na kwiatku w trzech kolorach, ktoś tam brzęczy do wieczora. 

- Dz. odgaduje, że pszczoła i wita ją naśladując dźwięki, które wydaje: bzz – bzz, bzz – bzz, 

gdy usłyszą muzykę dalej spacerują. 

- Na przerwę w muzyce dorosły zadaje zagadkę: 

Czasem przez dzień cały prawie, cicho siedzi w stawie. 

- Dz. odgaduje, że żaba i wita ją kum – kum, kum – kum, gdy usłyszy muzykę spaceruje dalej. 

- Na przerwę w muzyce dorosły zadaje zagadkę: 

Ten skaczący po łące owadzik, swoim graniem nikomu nie wadzi, 

Bo ma talent muzyka i miło słuchać, gdy w trawie gdzieś cyka. 

- Dz. odgaduje, że konik polny i witają się mówiąc cyk – cyk, cyk – cyk, gdy usłyszy muzykę 

spaceruje dalej. 

- przerwę w muzyce dorosły zadaje zagadkę:  

Koło domu na łące, żółtych gwiazd tysiące. Znikną gwiazdki złociste, będą kule puszyste. 

Dmuchną w ten puszek dzieci, nasionko w świat poleci. 

-Dziecko odgaduje, że to mniszek lekarski i wita się z nim, naśladując zdmuchiwanie 

dmuchawca, gdy usłyszy muzykę spaceruje dalej. 

-Na przerwę w muzyce dorosły zadaje zagadkę: 

Już łąki się czerwienią, gdy w słońcu jego płatki się mienią. Z jego nasion wiosną, piękne 

grzechotki wyrosną.   

- Dziecko odgaduje, że mak i naśladuje wąchanie kwiatka (wdech i wydech nosem).  

https://www.youtube.com/watch?v=WBYt7urux1M 

 

4. Zabawa orientacyjno-porządkowa „Kwiaty i motyle” – dorosły rozkłada na podłodze, 

wycięte z kolorowego papieru lub z tektury pomalowanej farbą kwiaty w 2 kolorach (żółty i 

czerwony). Dziecko tańczy wokół kwiatów, naśladując motyla przy muzyce A. Vivaldi 

„Wiosna”. Na hasło: „Mak” lub „Mniszek” motyl (dziecko) siada na kwiatku w odpowiednim 

kolorze.  

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

https://www.youtube.com/watch?v=WBYt7urux1M
https://www.youtube.com/watch?v=jdLlJHuQeNI


 

5. Zabawa z wierszem pt. „Mniszek lekarski”: 

Posłuchaj wiersza, uporządkuj obrazki mniszka lekarskiego zgodnie z treścią utworu. Jak 

rozwija się mniszek lekarski? Który obrazek będzie pierwszy, który następny, a który ostatni?  

 

Mniszek lekarski 

 

Wiosna wysiewa na łące nasiona, 

Wyrasta z nich piękna sadzonka zielona. 

Kiedy ją deszczyk mocno podleje.  

A słonko ciepłem swoim ogrzeje.  

 Listki ku górze wysoko wznosi. 

O jeszcze więcej słonka poprosi. 

Już żółty rośnie na łące kwiat. 

Białe dmuchawce zabiera wiatr. 

  

 

 

 

                                                                        

 

 



 

6. Zadania dla chętnych – obejrzyj poniższy obraz, powiedz, co na nim widzisz. Wykonaj 

własną pracę plastyczną pt. „Majowa łąka”.  

 

 

 


