
Propozycja aktywności na dzień 22.05.2020 (piątek) 

Witajcie Słoneczka 😊 Na dzisiejszy dzień 

przygotowałyśmy dla Was następujące zajęcia 😊 

1. Kończenie rymowanek o łące.  

Trawa, kwiaty, biedronka – to na pewno…  (łąka)  

Czerwone jak gotowane raki – to…  (maki)  

Ma żółty środek, białe płatki, łodyga u niej wiotka. Ten łąkowy kwiat to…  (stokrotka)  

Piegowata dama. Po łące chodzi od rana. Wygrzewa się w promykach słonka. To maleńka…  

(biedronka)  

Czy to fruwające kwiaty? Jest ich tyle!  Nie, to…  (motyle)  

Lata, lata koło nosa. Uwaga! To groźna…  (osa)  

Lata, lata obok czoła. To miodna…  (pszczoła) 

2. Ćwiczenia w czytaniu – uzupełnianie literami luk 

w wyrazach.  
Biedro…ka(n) 

Jas…ier(k) 

T…awa(r) 

…aba(ż) 

Kr…t(e) 

3. Założenie pierwszej karty zielnika. 
Oglądanie obrazków roślin łąkowych, przypomnienie ich nazw. 

 



Mak polny 

 

Mniszek lekarski 

 

Storczyk męski 

 

Wiechlina łąkowa 



 

Babka zwyczajna 

 

Chaber bławatek 

 

Kostrzewa łąkowa 



 

Skrzyp polny 

 

Storczyk szerokolistny 

 

Tymotka łąkowa 



 

Rumianek 

 

Pokrzywa 

Słoneczka, niektóre rośliny stosuje się do wyrobu 

różnych produktów np. syropy, kremy, suszone zioła 

na herbatę (np. rumianek), szampon pokrzywowy, 

tabletki rapacholin, krem rumiankowy… 

4. Ćwiczenia oddechowe Dmuchamy na 

dmuchawiec (mniszek pospolity).  

Dzieci naśladują dmuchanie na trzymaną w ręce roślinę. Dmuchają 

mocno, aż do braku powietrza.   

 

 



 

 

 

 

5. Oglądanie przyklejonych na kartkach (i podpisanych) roślin przyniesionych z wycieczki na łąkę.  

Słoneczka obejrzyjcie swoje roślinki, które przynieśliście z wycieczki. Zauważcie, że roślina ma  

ŁODYGĘ, KORZEŃ, LIŚĆ, KWIAT 

 

Dopnijcie swoje kartki do zielnika, który właśnie 

założyliście. Uzupełniajcie go po każdej wycieczce na łąkę 

😊 

6. Słuchanie 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 zdjęciach?  

− Dlaczego był tam rysunek sasanek?  

− Dlaczego zakładamy zielnik? 

 

7. A teraz Skrzat Borówka zabierze Was drogie 

Słoneczka na wycieczkę po łące 😊 

https://www.youtube.com/watch?v=LKLf5EN1Ff4 

 

8. Wysłuchajcie piosenki „Rosną sobie kwiatki” 

Możecie również potańczyć przy tej piosence 

😊 

https://www.youtube.com/watch?v=9L4RS3kS9qc 
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