
Witamy Was Drogie Dzieci i Waszych Rodziców.
Mamy miesiąc maj,  jeden z najpiękniejszych miesięcy w roku.

Wkoło kwitną drzewa, krzewy i kwiaty. Pięknie kwitną majowe łąki. Zapraszamy
Was w tym tygodniu do poznawania bogactwa roślin 

i zwierząt żyjących na łące.
Pamiętajcie również o codziennej, porannej gimnastyce,

 nowy zestaw ćwiczeń znajdziecie pod tym linkiem:
https://www.youtube.com/watch?v=Tc82wV1jV-4

Dobrej i radosnej zabawy.

Tematyka tygodnia:  "Łąka w maju"

Dzień 1 (11. maja, poniedziałek): "Wyprawa na łąkę"

•• Rozpoznawanie i nazywanie roślin i zwierząt – mieszkańców łąki.
                                       

Książki o tematyce przyrodniczej, przedstawiające rośliny i zwierzęta – mieszkańców łąki.
Dziecko ogląda książki o tematyce przyrodniczej. Rozpoznaje i nazywa znane mu rośliny
i zwierzęta zamieszkujące łąkę. R. zapoznaje z nazwami tych, które są dziecku nieznane.
Przekazuje podstawowe informacje na ich temat. Następnie wskazuje kolejno obrazki, pyta
o nazwę rośliny lub zwierzęcia i prosi o opisanie jej/jego wyglądu.

Poniżej zamieszczam link do ciekawego filmiku o mieszkańcach łąki
https://www.youtube.com/watch?v=jFIm5X7xS-U

Łąka w maju – wycieczka na łąkę, połączona z zabawami badawczymi.
Album zawierający zdjęcia roślin i zwierząt, które można spotkać na łące, koc, aparat
fotograficzny, lupa, zdjęcia przedstawiające stokrotkę, koniczynę, mniszek lekarski.

R. zapoznaje dziecko z celem wycieczki. Pokazuje album zawierający zdjęcia roślin i zwierząt,
które można spotkać na łące, i informacje o nich. R. pokazuje pozostałe rzeczy, które zabierze

https://www.youtube.com/watch?v=Tc82wV1jV-4
https://www.youtube.com/watch?v=jFIm5X7xS-U


na łąkę. Przypomina zasady obowiązujące w czasie wycieczki: nieoddalanie się od rodzica, uważne 
słuchanie poleceń, szanowanie przyrody.

•• Wyjazd na łąkę.
•• Określanie kolorów na łące w maju.
Dziecko przygląda się łące. Zastanawia się, jakiego koloru jest na niej najwięcej. Opisuje
wrażenia, jakie budzi w nim widok łąki. R. wykonuje zdjęcia.

•• Obserwowanie kwiatów na łące. Rozpoznawanie i nazywanie znanych dzieciom gatunków.
Lupa.
Dziecko spaceruje po łące. Obserwuje przez lupę rosnące na niej kwiaty.
Nazywa znane gatunki. Wącha je. Opisuje swoje wrażenia. Pyta R. o nieznane mu rośliny.
Wspólnie poszukują ich w albumie. R. czyta ciekawostki na temat wybranych przez dziecko
roślin. Wykonuje zdjęcia wybranym kwiatom.

•• Poszukiwanie na łące stokrotki, koniczyny i mniszka.
Zdjęcia przedstawiające stokrotkę, koniczynę i mniszek lekarski.
R. wręcza dziecku zdjęcia przedstawiające kwiaty: stokrotkę, koniczynę i mniszek. Zapoznaje 
dziecko z ich nazwami. Zachęca do poszukiwania tych kwiatów na łące i dokładnych obserwacji. 
Prosi, aby dziecko zebrało po kilka kwiatów. Po zakończeniu zadania dziecko siada na kocu,   poka-
zuje swoje kwiaty i je opisuje. R. uzupełnia i porządkuje wypowiedzi dziecka. Zwraca uwagę na 
różnice w wyglądzie kwiatów.  Wspólnie wykonują bukiet z kwiatów rosnących na łące.

•• Obserwowanie życia na łące.
Lupa lub szkła powiększające.
Dziecko obserwuje za pomocą lupy zwierzęta, które żyją na łące (np.: mrówkę, biedronkę, motyla, 
ślimaka). Opisuje ich wygląd, zauważone cechy, np. kształt i kolory muszli ślimaków, kolory skrzy-
deł motyli, liczbę kropek na pancerzyku biedronki.
Odnajduje i wskazuje miejsca, w których poszczególnych zwierząt jest najwięcej, np. na
jakim kolorze kwiatów najczęściej siadają pszczoły lub motyle, gdzie jest najwięcej ślimaków.
R. wykonuje zdjęcia wybranym przez dziecko zwierzętom.

•• Słuchanie odgłosów dochodzących z łąki.
Koc.
Dziecko kładzie się na kocu, zamyka oczy i wsłuchuje się w odgłosy dochodzące z łąki.
Rozpoznaje i nazywa dźwięki. Opisuje swoje wrażenia słuchowe.

•• Łąka w maju – malowanie na mokrym kleju.
Biała kartka z bloku technicznego, płynny klej, pędzelek, farby plakatowe (jeśli są gęste, dobrze je 
rozcieńczyć wodą).
Po powrocie do domu R. prosi, aby dziecko  przypomniało sobie, jak wyglądała łąka, którą widzia-
ło na wycieczce. Dziecko opisuje swoje wrażenia. Wymienia kolory, jakich dostrzegło na łące naj-
więcej. R. proponuje namalowanie tej samej łąki za pomocą techniki malowanie na mokrym kleju. 
Dziecko pokrywa sztywną kartkę płynnym klejem. Następnie maluje farbami na mokrym podkła-
dzie, palcami lub pędzlem. Stara się odtworzyć taki koloryt łąki, jaki zapamiętało z wycieczki.


