
MAJOWA  ŁĄKA 

 

Maj to już kwintesencja wiosny. Wszędzie dookoła soczyście zielona trawa, kolorowe 

kwiaty i wesoło biegające dzieci. 

Zapraszamy do wspólnej, majowej zabawy! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Obejrzyj film edukacyjny o łące - Wędrówki skrzata Borówki 

Odpowiedz na pytania: 

Dokąd wybrał się skrzat Borówka? 

Jakie rośliny rosną na łące? 

Jakie owady można spotkać na łące? 

Co to jest kamuflaż - barwy ochronne? 

Co oznaczają jaskrawe barwy u owadów? 

Jakie zwierzęta mieszkają na łące?                                

 

• Obejrzyj filmy o pszczołach - to bardzo pożyteczne owady, bez 

nich życie na naszej Planecie nie mogłoby istnieć. Dlatego musimy  

o nie bardzo dbać.  

https://youtu.be/LMLSxZJTNnE                                          

https://youtu.be/PX8JKShqt9c 

https://youtu.be/LMLSxZJTNnE
https://youtu.be/PX8JKShqt9c


 

• Zrelaksuj się, posłuchaj 

Możesz zamknąć oczy i wyobrazić sobie,                     

że biegasz po pięknej majowej łące. 

https://youtu.be/Z_tk-AhlA1o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• „Na wiosennej łące”- rozwiąż zagadki słowne i słuchowe 

 

Dźwigam dom na grzbiecie, mam malutkie rogi 

Chodzę bardzo wolno, czasem w poprzek drogi.  

  

Mam skrzydełka delikatne tak jak płatki kwiatów. 

Lekko się unoszę nad łąką, gdy tylko zaświeci słonko. 

  

Skacząc po łące szybko uciekam, gdy dziób bociana ujrzę 

z daleka.  

  

Ledwie błyśnie słońce złote, słychać brzęk wesoły. 

To dla dzieci robią miodek, pracowite ..................  

  

Błyszczą jej kropki w promieniach słonka, lata nad łąką a zwie się ..........  

 

https://youtu.be/Z_tk-AhlA1o


 

• Wiosenne zagadki online 

https://learningapps.org/4738220 

https://wordwall.net/ms/resource/1563460/przyroda/zagadki-%c5%82%c4%85ka 

 

• Jakiego owada słyszysz?  

https://youtu.be/IoC7WCfx6Z0 

 

• Łąka- praca plastyczna 

Przygotuj białą i kolorową kartkę, klej, nożyczki, kredki.  

Prace rozpoczynamy od wykonania dziurki od klucza. W 

tym celu sięgamy po kolorową kartkę. 

Rysujemy kontur dziurki od klucza i wycinamy go. 

Uwaga! Wycinamy środek. Możecie poprosić o pomoc. Ważne, żeby nie przeciąć kartki. 

Wyciętą ramkę smarujemy klejem. 

Przyklejamy na białą kartkę. 

Sięgamy po kredki i rysujemy wiosenną łąkę. 

https://kreatywnadzungla.pl/2020/03/wiosna-ach-to-ty-praca-plastyczna.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/4738220
https://wordwall.net/ms/resource/1563460/przyroda/zagadki-%c5%82%c4%85ka
https://youtu.be/IoC7WCfx6Z0
https://kreatywnadzungla.pl/2020/03/wiosna-ach-to-ty-praca-plastyczna.html


• Pomysły na prace plastyczne. Wykonaj pieknego, barwnego motyla 

http://krokotak.com/2019/02/butterfly-craft/ 

 

Motyl malowany gąbką 

https://youtu.be/wuIXb58fQBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stemplowana łąka 

https://youtu.be/q85x875FfGc 

Wiosenne drzewko 3D 

https://youtu.be/2FjRnpKuT5k 

Techniki malowania mniszka lekarskiego (dmuchawca) 

https://youtu.be/FpvIOpciq2Y 

 

 

 

 

 

http://krokotak.com/2019/02/butterfly-craft/
https://youtu.be/wuIXb58fQBA
https://youtu.be/q85x875FfGc
https://youtu.be/2FjRnpKuT5k
https://youtu.be/FpvIOpciq2Y


Biedronki na zielonej łące 

http://krokotak.com/2017/03/ladybug-crafts-for-kids/ 

 

Prosta żabka origami 

http://krokotak.com/2020/04/origami-frog/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://krokotak.com/2017/03/ladybug-crafts-for-kids/
http://krokotak.com/2020/04/origami-frog/


• Dokończ rymowanki 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). 

 

• Pośpiewajmy -  Piosenka  Biedronki 

https://www.youtube.com/watch?v=3SXftX6N1WE 

 

• Gimnastyczne figle muzyczne 

Zapraszamy Was do zabawy muzycznej „Na łące”.  

 

Musicie dokładnie słuchać i odpowiednio reagować na usłyszane hasła. 

Tak więc nastawiajcie wasze uszy i bawcie się razem z nami. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=3OJHt-oEyTk&feature=emb_logo 

 

• Wiosenna gimnastyka 

https://wordwall.net/pl/resource/1173239/wiosenna-gimnastykahttps://wordwall.net/ms/re

source/1054830/wiosenna-gimnastyka 

• Rytmiczna rozgrzewka w podskokach 

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3SXftX6N1WE
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=3OJHt-oEyTk&feature=emb_logo
https://wordwall.net/pl/resource/1173239/wiosenna-gimnastykahttps:/wordwall.net/ms/resource/1054830/wiosenna-gimnastyka
https://wordwall.net/pl/resource/1173239/wiosenna-gimnastykahttps:/wordwall.net/ms/resource/1054830/wiosenna-gimnastyka
https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo


 

 

 

• Coś do posłuchania dla najmłodszych… 

https://kubus.pl/audiobooki/… 

 

• Zabawy online 

 

Majowa łąka - dopasuj zwierzątka do określonych czynności 

https://wordwall.net/ms/resource/1716735/wiosenna-%C5%82%C4%85ka 

https://wordwall.net/ms/resource/1909721/%C5%82%C4%85ka 

Majowa krzyżówka 

https://wordwall.net/ms/resource/985451/polski/krzy%c5%bc%c3%b3wka-wiosenna 

Wiosenna wykreślanka 

https://wordwall.net/ms/resource/1087243/przyroda/wiosenna-wykre%c5%9blanka 

• Wyścig w trawie 

https://view.genial.ly/5ea0d31542b8b70da80bcb9c/game-wyscig-w-trawie 

 

 

MIŁEJ  ZABAWY 
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