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Dziś zabieram Was w świat zwierząt żyjących na łące. Na pewno każdy z Was miał okazję być na 

łące. Czy zastanawialiście się kiedyś ilu tam możemy spotkać mieszkańców? Pewnie nie. Dlatego 

w tym tygodniu chciałam Wam pokazać, że wśród wysokich traw łąki mieszka wiele istot. Ale czy 

wiecie, jakie są ich zwyczaje, czym się żywią, gdzie mieszkają i co dla nas robią? To posłuchajcie.. 
  

  

Łąka i jej mieszkańcy 
  

Na początek proponuję Wam obejrzenie bajki pt. „Wędrówki skrzata Borówki”. Sympatyczny mały 

skrzacik zapozna Was z mieszkańcami łąki. Oglądajcie uważnie, by po filmie odpowiedzieć na 

kilka pytań  

 

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

 



A teraz kilka pytań do Was: 
  

Jak nazywał się skrzat? 

Od kogo skrzat dostał zaproszenie? 

Kogo Borówka szukał na łące? 

O czym opowiadała Koniczynka skrzatowi? 

Jakie zwierzęta spotkali na łące? 

Jakie owady można spotkać na łące? 

Jakie inne zwierzęta oprócz owadów mieszkają na łące? 

Czy ktoś zapamiętał jaka koniczyna przynosi ludziom szczęście? 
  

  

W świecie motyli 
  

Najbardziej kolorowymi mieszkańcami łąki są motyle. I wcale od razu nie są kolorowe. Czy wiecie 

skąd się biorą i jak wyglądają? Zapraszam Was na bajkę pt. „Motyl”. Oglądajcie uważnie, a 

dowiecie się wiele o ich narodzinach. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eFExd7ICSGE 

  

  

Motyle 

     

Przygotujcie materiały plastyczne takie jak: farby, papier kolorowy, rolki po papierze, plastelinę, 

kolorowe papierki lub guziki, papierowe talerzyki, krepinę itp. I wykonajcie pracę plastyczną na 

temat „Kolorowe motyle”. Zróbcie pracę dowolną techniką wykorzystując któryś z podanych 

materiałów. Możecie też użyć materiałów nie wymienionych i zrobić pracę według własnego 

pomysłu. Przedstawione poniżej obrazki prac mogą być dla Was inspiracją.  

  

      

 



  

Ile tu owadów? 
  

  

 
  

Wytęż wzrok i policz ile jest, motyli, biedronek, pszczółek, koników polnych i muszek. 

Odpowiedz na pytanie: Których owadów jest najwięcej, a których najmniej? 
  

  

Rysowane wierszyki 
  

Spróbujcie nauczyć się rysować motylka. Przygotujcie kartkę, kredki i włączcie film. Rysujcie 

według instrukcji. Rodzice, jeśli dziecko nie będzie potrafiło wykonać samodzielnie zadania to 

poprowadźcie jego rękę. Zróbcie kilka prób, a na pewno się uda. W czasie projekcji zatrzymujcie 

obraz, by dziecko miało czas na narysowanie poszczególnych elementów. Powodzenia! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kZ9yZ72-3vw 

 

 

 

  


