„ŁĄKA W MAJU”
18.05. - 22.05.2020r.
Witajcie Kochane Przedszkolaki!
Łąka jest bardzo interesującym środowiskiem przyrodniczym.
W tym tygodniu poznacie różne owady, zwierzęta, kwiaty i ptaki,
które można spotkać podczas spaceru po łące.
Usiądźcie wygodnie. Zaczynamy!
1. Oglądnij film edukacyjny „Wędrówki Skrzata Borówki Łąka”
https://www.youtube.com/watch?v=LKLf5EN1Ff4
oraz, jeśli masz ochotę:
„Łąka – rośliny i zwierzęta”
https://www.youtube.com/watch?v=bgmm4e9ARw4
2. Posłuchaj opowiadania Małgorzaty Strękowskiej-Zaremby „Zabawa w chowanego”.
Za lasem płynie strumyk, za strumykiem rozpościera się łąka, na łące rosną zielona trawa i
stokrotki o biało-żółtych kwiatach. I jeszcze wiele innych kolorowych kwiatów i zielonych roślin.
Pewnego dnia biedronka, żabka, konik polny i motyl cytrynek bawili się na łące w chowanego.
– Jeden, dwa, trzy... – mała biedroneczka odliczyła do dziesięciu i rozejrzała się dookoła. –
Zaraz was znajdę – zawołała, pewna siebie.
Po chwili wykrzyknęła radośnie: – Widzę cię, żabko! Siedzisz pod liściem mlecza!
Biedronka sfrunęła na liść i zajrzała pod spód.
Coś takiego! Żabki tam nie było. Wszędzie tylko zielone źdźbła trawy i liście roślin łąkowych tak
samo zielone jak żabka.
„To nie ten liść” – pomyślała i przeniosła się na sąsiedni, a potem na kolejny.
O! Coś zielonego mignęło jej przed oczami! Biedronka rozpostarła małe skrzydełka. – Mam cię,
koniku polny! Siedzisz między koniczynkami! Widzę cię! Zaraz będziesz zaklepany – ucieszyła się z
odkrycia.
– I hop! – biedroneczka usiadła na listku koniczyny.
„Znowu nic?” – nie mogła się nadziwić, że pośród zieleni nie ma nawet śladu konika polnego. –
Zdawało mi się – westchnęła, jednak już po chwili uśmiechnęła się szeroko. „Cytrynka na pewno
znajdę. Jest większy od konika polnego i ruchliwszy od żabki” – pomyślała.
Wzbiła się w górę, żeby objąć wzrokiem całą łąkę. Żółty kolor przyciągnął jej uwagę.
– Jest! Widzę cię, motylku!

Już po chwili siedziała na płatku stokrotki. Jednak to był tylko kwiat, a dookoła – tysiące
podobnych. Czy któryś z nich był motylem cytrynkiem? Z pewnością nie.
– Żabka, konik polny i motylek poszli sobie, a mnie zostawili – powiedziała rozczarowana
biedronka. Zrobiło się jej bardzo przykro, że przyjaciele tak z nią postąpili.
– Mylisz się, biedroneczko – odezwał się mądry ślimak. – Twoi przyjaciele wciąż są na łące.
Trudno znaleźć zieloną żabkę i zielonego konika polnego pośród zielonej trawy. Niełatwo też
wypatrzyć żółtego motyla, gdy łąka żółci się od kwiatów. Tak jednak powinno być. Barwa chroni
twoich przyjaciół przed niebezpieczeństwem. Ci, którzy na nich polują, mają wielki kłopot z
odróżnieniem motyla od kwiatka albo konika polnego czy żabki od zielonych liści.
– To prawda – z zieleni wyskoczyli roześmiani przyjaciele biedronki: żabka i konik polny.
– Najprawdziwsza prawda – potwierdził motylek cytrynek i wyfrunął z kępy żółtych jaskrów. – Nie
przejmuj się, biedroneczko, że nas nie znalazłaś. Teraz ja będę szukał. Ukryj się
dobrze. Żabka i konik polny też.
Biedronka ucieszyła się z takiej zamiany. Ale gdzie znaleźć kryjówkę? Dookoła tyle zieleni.
Czerwona biedronka w czarne kropki będzie widoczna z daleka.
Szczęśliwie brzegiem rzeki szła uśmiechnięta od ucha do ucha Ada. Usiadła na skraju łąki, żeby
odpocząć. Miała na sobie czerwone spodenki w czarne kropeczki.
Biedroneczka aż wstrzymała oddech z zachwytu. – Lecę – powiedziała sobie. Skrzydełka, choć
małe, poniosły ją na skraj łąki. Usiadła leciutko na pięknych spodniach dziewczynki i... znikła.
A może wciąż tam siedzi. Jak myślicie?

Rozmowa na temat opowiadania.
− W co bawili się: żabka, konik polny, biedronka i motylek cytrynek?
− Dlaczego biedronka nie mogła odnaleźć przyjaciół?
− Co to jest barwa ochronna?
Ubarwienie ochronne czy maskujące polega na upodobnieniu się barwą ciała do środowiska życia
danego zwierzęcia. Ubarwienie ochronne jest rozpowszechnione wśród zwierząt, takich jak
niedźwiedź polarny, pasikonik, rzekotka drzewna.
3. Zapraszamy do wykonania pracy plastycznej „Stemplowana łąka”:)
Do wykonania tego zadania, potrzebna będzie kartka, pognieciony papier, farby i patyczki
kosmetyczne. Powodzenia!
https://www.youtube.com/watch?v=q85x875FfGc
4. Drogie dzieci, a teraz trochę ruchu przy muzyce. Pamiętajcie, zaproście do zabawy
rodziców, bo ruch….. to zdrowie!!!!!!!!!!!!
https://www.youtube.com/watch?v=S5TFdKc6TB4
https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M
5. Zabawa matematyczna „Poznajemy sześcian”
Posłuchaj piosenki o figurach:
https://www.youtube.com/watch?v=Lv-1s65cgJM
- Czy pamiętacie jak wygląda kwadrat?
− Nakreślcie w powietrzu kształt kwadratu.
− Jakie są boki kwadratu?

Poznaj sześcian :)
Poproś o pomoc Rodziców. Znajdź kwadratowe pudełko, klocek,
może być kostka do gry. Pooglądaj sześcian z każdej strony.
Policz jego boki. Określ kształt boków. Jeśli masz obok siebie
kilka sześcianów różniących się wielkością, ułóż je według
wzrastającej wielkości, a potem – według malejącej.
Zabawy z sześcianem – kostką do gry planszowej.
Rzuć kostką i wykonaj tyle czynności, ile widzisz oczek na
kostce. Czynności: podskoki, skłony, przysiady, okrzyki…
6. Posłuchaj piosenki „Wiosna na łące”. Jeśli masz ochotę, naucz się śpiewać refren piosenki:)
https://www.youtube.com/watch?v=814z9Tpphkw

"Wiosna na łące" J. Kucharczyk
1. Dziś na łące przyszła Wiosna
w kwiecistej sukience,
budzi maki i stokrotki,
jaskry i kaczeńce.
Ref. Ptaki trele wyśpiewują,
świeci ciepłe słońce,
w rosie kąpią się biedronki.
Wiosna już na łące!

2. Świerszczyk zielone stroi skrzypce
da dziś pierwszy koncert.
Tańczą pszczoły i motyle,
żabki i chrabąszcze.
Ref. Ptaki trele wyśpiewują,
świeci ciepłe słońce,
w rosie kąpią się biedronki.
Wiosna już na łące!
3. Tak się wszyscy cieszą wiosną,
tańczą i śpiewają,
nawet krecik wyszedł z norki,
z myszką pląsa żwawo.
Ref. Ptaki trele wyśpiewują,
świeci ciepłe słońce,
w rosie kąpią się biedronki.
Wiosna już na łące!
Jeśli masz ochotę, posłuchaj innych wiosennych piosenek:
https://www.youtube.com/watch?v=VL-IW-Xy0Jo
https://www.youtube.com/watch?v=DwwpCoM0sHg
7. „Założenie zielnika”
Posłuchaj wiersza Anny Onichimowskiej „Zielnik”
Biały rumianek.
Na drugiej –
mały bukiet sasanek.
Na trzeciej –
liście dębu i babki.
Na czwartej –
fiołki, konwalie, bratki.
Rozmowa na temat wiersza.
− Jakie rośliny znajdowały się na kartkach?
− Dlaczego był tam rysunek sasanek? (rysunek gdyż sasanka znajduje się pod ochroną)
− Dlaczego zakładamy zielnik?
Oglądnij film o roślinach, które możemy spotkać na łące:
https://www.youtube.com/watch?v=bgYeAZm8mqk
A teraz zobacz jak przekształca się mniszek lekarski w dmuchawiec:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=38&v=kOABCH51KnQ&feature=emb_title

Można zrobić własną obserwację. Zerwij kilka, ładnie rozwiniętych kwiatów mniszka lekarskiego.
Włóż go do pojemnika z wodą i postaw w słonecznym miejscu. Obserwuj kwiatek przez kilka dni.
Po jakimś czasie kwiaty zaczną się zamykać….a co będzie dalej?!
Jeśli masz ochotę i możliwość, zerwij inne ciekawe rośliny. Załóż zielnik, przyklejając ciekawe
okazy na pojedyncze kartki papieru. Powodzenia!
8. A teraz poznajmy niektóre motyle żyjące w Polsce. Czyż one nie są piękne?!
https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=zC7lJUB62Yc&feature=emb_title
9. Przypomnimy sobie, jak narysować motyla.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=F-LQ6iHIh8k&feature=emb_title
10. Zagadki :) Drogi przedszkolaku, spróbuj odgadnąć jaki to owad lub zwierzę:
https://www.youtube.com/watch?v=LIsNWZUA8X4
11. A na koniec czas na kolorowanie. Pamiętaj o prawidłowym doborze barw :)
(Załącznik nr 1)

KOCHANE DZIECI!
ŻYCZYMY WAM UDANEJ ZABAWY PODCZAS WYKONYWANIA ZADAŃ!
DRODZY RODZICE!
DZIĘKUJEMY ZA WSPÓŁPRACĘ!
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2. Kolorowanka Wiosenne kwiaty do druku
https://drukowanka.pl/kolorowanka/wiosenne-kwiaty/
3. Filmy i piosenki, układy taneczne wg załączonych powyżej linków.
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