
 

Witamy, Motylki w tym tygodniu zapraszamy was do zaprzyjaźnienia się 

z owadami mieszkającymi na łące. Pozdrawiamy i zapraszamy do wspólnej 

zabawy  

Temat kompleksowy:  Świat owadów. 

Poniedziałek 08.06 

 Witamy w poniedziałek, zapraszamy do obejrzenia prezentacji „Na łące”. 

Dzisiaj poznacie roślinność i mieszkańców łąki. Spróbujcie odpowiedzieć 

jakie owady można spotkać na łące. Łąka jest bardzo interesującym 

środowiskiem przyrodniczym. Jest gęsto pokryta zielonymi roślinami; jej 

mieszkańcami są liczne zwierzęta, głównie owady oraz pająki. Na łące 

rosną również kwiaty – kaczeńce, pierwiosnki, stokrotki i wiele innych.   

 I właśnie o łące będziemy rozmawiać w tym tygodniu. Poznacie różne 

owady, zwierzęta, kwiaty i ptaki, które można spotkać podczas spaceru na 

łące. 

Usiądźcie wygodnie i zaczynamy!   

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

ciekawy film, w którym bohaterem jest Skrzat Borówka, przybliży on 

wam życie na łące. 

 Atutaj https://www.youtube.com/watch?v=bgmm4e9ARw4&t=1s     

znajdziecie piękne zdjęcia roślin i zwierząt żyjących na łące, w tle słuchać 

muzykę klasyczną (Edvard Grieg – Poranek). 

 

 „Wiosna na łące”- zajęcia plastyczne (kartka, farby plakatowe, kolorowy 

papier, nożyczki, klej, kulka, kartonik, do którego zmieści się kartka A4),  

https://www.youtube.com/watch?v=q_gx6c-UNz0 

A może chcielibyście więcej pomysłów, zapraszamy 

https://pl.pinterest.com/blogpanimonia/majowa-%C5%82%C4%85ka/ 

Z niecierpliwością czekamy na wasze prace  
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https://www.youtube.com/watch?v=q_gx6c-UNz0
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Wtorek 09.06 

• Dzisiaj zapraszam do odkrycia litery h,H  w słowach hamak i Henryk. 

Spróbujcie  w swoim domku odnaleźć kilka przedmiotów, które w swojej 

nazwie posiadają głoskę h. A może odczytasz tekst przy obrazkach w 

książce KP5, s. 48–49.  Teraz proszę abyście wykonali w swoich 

książeczkach zadania – pisanie po śladzie litery h,H, wskazywanie 

miejsca litery h w modelach wyrazów i kolorowanie na niebiesko 

kwadracików wskazujących miejsce występowania tej litery, nalepianie 

podpisów do zdjęć. Jestem pewna, że doskonale sobie poradzicie z tymi 

poleceniami. 

 

 

 Zabawy i gry na świeżym powietrzu. Zapraszamy do zabaw z dzieckiem 

na świeżym powietrzu do zabawy wykorzystajcie piłki, badmintona, 

trampoliny ...... czy innych. Udanego dnia ! Pozdrawiamy cieplutko 

wszystkie "Motyli"  

Drogie Motylki a może macie jakieś zdjęcia podczas brykania na 

powietrzu .... byłoby baaardzo miło! 

• O godz. 11.00 zapraszamy na  zabawę z  się z liskiem SAVusiem. 

https://www.facebook.com/events/2579103015641437/ 

Środa 10.06 

• Posłuchajcie zagadek i odgadnijcie jaki to kwiat.  

 Kwiatem małym kwiatek biały, 

 pośród trawy rośnie cały.  

Jaki kwiatek będzie to,  

co ma w nazwie liczbę sto? (stokrotka)  

 Są żółte jak kaczuszki, 

 myślicie, że mają nóżki? Nie!  

One wczesną wiosną na mokrej łące rosną. (kaczeńce)  

 Spotkasz te kwiaty na łąkach rozwinięte 

 I w czerwonych pąkach  

A kiedy płatki z nich opadają 

 Czarne nasiona w nich grzechotają. (maki)  

 Kwitną koło rzeczki niebieskie kwiateczki  

Dobrą pamięć mają.  



Jak się nazywają? (niezapominajki) 

• A teraz proszę o   wysłuchanie piosenki "Kolorowym być motylem" Bajkowej 

Drużyny” 

 https://www.youtube.com/watch?v=Cdi_b4-htWo&feature=youtu.be 

 

Kto by nie chciał choć przez chwilę kolorowym być motylem.  

Na zielonej łące tańczyć ze słońcem.  

Potem lecieć gdzieś do góry  

Na cukrową watę w chmury.  

I jak po poręczy zjechać na tęczy.  

 

ref. Kto by nie chciał choć przez chwilę kolorowym być motylem. /x2  

 

Pyłkiem kwiatów nas pudrować.  

I się niczym nie przejmować. 

 Na kropelkę rosy zaprosić osy.  

Liczyć kropki u biedronek.  

Wokół róży mieć swój domek. 

 I kołderkę szytą pajęczą nicią.  

 

ref. Kto by nie chciał choć przez chwilę kolorowym być motylem. /x2  

 

 Jeśli spodobała się Wam piosenka, śpiewajcie ją i powtarzajcie słowa. Może 

narysujecie do niej obrazki tworząc książeczkę pt. „Kolorowym być 

motylem”. Zabawcie się w ilustratorów czyli osoby, które tworzą obrazy do 

tekstu np. piosenki lub książki.  

Zobaczcie, jak narysować motyla  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ieRourLLCDM&feature=youtu.be  

 

https://www.youtube.com/watch?v=kZ9yZ72-3vw&feature=youtu.be 

 

• Motylki,  jeżeli tylko możecie zapraszam Was, abyście  razem z rodziną 

wybrali się na prawdziwa łąkę pełną kwiatów , spakujcie  do koszyka kocyk, 

jedzenie i wyruszajcie na wycieczkę, spróbujcie wraz z osobą dorosłą upleść 

wianek  z  kwiatów. Mamy nadzieję, że pokażecie efekty swoje pracy. 

Czekamy na piękne zdjęcia.  

• Na dobranoc – poproście rodziców o przeczytanie bajki „O żabach w 

czerwonych czapkach” Heleny Bechlerowej lub jej posłuchajcie. 

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