
PONIEDZIAŁEK – 11.05.2020 r.  

Temat dnia: Wycieczka na łąkę. 

1. Oglądanie książek przedstawiających łąkę – rośliny, owady i 

zwierzęta.  

Rodzic wypowiada nazwy roślin i zwierząt sylabami, a dziecko 

wskazuje je na ilustracjach i głośno wypowiada ich nazwy oraz 

omawia ich wygląd (załącznik poniżej). 

 2. Zabawa rozwijająca spostrzegawczość „Kolory”. 

Rodzic umieszcza na dywanie kolorowe kwiatki. Dziecko 

podchodzi do R. i losuje kolorową kartkę. Określa, jaki ma ona kolor i 

wyszukują papierowy kwiat w kolorze wylosowanej kartki (załącznik 

poniżej).  

3. Zabawa orientacyjno-porządkowa „Owady”.  

Rodzic ponownie rozkłada na dywanie kwiaty z papieru. 

Dziecko owad swobodnie fruwa po łące – biega po pokoju przy 

dźwiękach tamburynu. Na przerwę w grze wybiera jeden kwiat i siada 

obok niego – odpoczywa. Ponowny dźwięk tamburynu jest sygnałem 

do ponownego ruchu. 

4. Wiosenna wycieczka na łąkę.  

Rodzic wspólnie z dzieckiem wybiera się na wycieczkę na łąkę. 

Następnie zapoznaje dziecko z celem wycieczki. Przypomina zasady 

bezpiecznego poruszania się po chodniku i przejściu dla pieszych. 



Zwraca uwagę, że w miejscu, do którego się wybierają trzeba 

zachowywać się spokojnie, trzeba starać się nie niszczyć roślin.  

5. Obserwowanie roślin i zwierząt żyjących na łące.  

Dziecko podchodzi do roślin rosnących na łące. Przygląda się im 

uważnie, wącha, wymienia kolory danej rośliny, podaje nazwę, jeśli 

zna. R. opowiada dziecku ciekawostki na temat obserwowanych roślin 

i zwierząt. Potem daje lupę, a dziecko obserwuje przez nie rośliny i 

owady.  

6. Wsłuchiwanie się w odgłosy łąki.  

Dziecko zatrzymuje się w miejscu, łapie się za ręce z R., zamyka 

oczy i w ciszy wsłuchuje się w odgłosy łąki – bzyczenie owadów, 

szum traw. Następnie wypowiada się na temat tego, co usłyszało.  

7. Zbieranie kolorowych kwiatów na łące.  

8. Zabawa ruchowo-rytmiczna „Zielona łąka”.  

Dziecko maszeruje po pokoju z wysokim unoszeniem kolan, 

mówiąc słowa rymowanki:  

Dzisiaj odwiedziliśmy zieloną łąkę, 

widzieliśmy motyla i małą biedronkę.  

Po każdym wypowiedzeniu słów rymowanki zmienia kierunek 

marszu.  

9. Zabawa dydaktyczna „Kolorowe kwiaty”.  



Rodzic rozdaje dziecku żółte i czerwone kwiaty z papieru. 

Układa na dywanie dowolny rytm z tych kwiatów, np.: kwiatek żółty, 

żółty, czerwony, żółty, żółty, czerwony, a dziecko kontynuuje ten 

rytm ze swoich kwiatów (załącznik poniżej) 
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