
11.05.2020 

1. „Na łące w maju” – zabawy badawcze; wielozmysłowe poznawanie łąki wiosną, kwiatów, ziół i 
mieszkańców łąki; poszerzanie słownictwa o nazwy kwiatów i ziół a także zwierząt mieszkających 
na łące. 
 

 

Witam wszystkich po pięknym weekendzie. Mam nadzieję że mimo trudności aktywnie spędziliście 
czas.  

 

Dzisiaj poznamy charakterystyczne rośliny rosnące na łące, kwiaty, zioła oraz zwierzęta których 
domem jest łąka. 

 

Na początek  zadam wam pytanie : Czym charakteryzuje się łąka, jak wygląda?  
Zastanów się i dopowiedz na to pytanie.   
 

Łąka to miejsce gdzie naturalnie rosną trawy oraz inne rośliny takie jak kwiaty polne, zioła. Takie 

zbiorowisko roślinne. 

Poniżej mamy dwa zdjęcia przedstawiające łąkę  naturalną czyli taką gdzie człowiek jej nie 
pielęgnuje czyli nie kosi oraz drugą skoszoną, wypielęgnowaną. 

 

 

Skoszona łąka 

Łąka jest naturalnym domem, środowiskiem gdzie  mieszkają różne owady. Spotykamy tam pszczoły, 
osy, ważki, motyle, muchy, żuki, chrząszcze ,mrówki  a także ptaki i jaszczurki i wiele innych.   

Oraz rośliny takie jak: trawy, zioła: mniszek, rumianek , mak polny , chaber, dziurawiec zwyczajny, 

wrotycz, jaskier ostry, koniczyna biała i czerwona. 

W dużych miastach  pielęgnuje się  miejsca zielone kosząc i przycinając nisko roślinność, łąki gdzie 
trawa i inne rośliny jest wysoka są zazwyczaj na wsiach i w miejscach położonych z dala od ludzi. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:%C5%81%C4%85ka_trz%C4%99%C5%9Blicowa.jpg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Meadows_in_Poland_Popowo_Parcele_(4).JPG


 

 

Jeśli będziesz w miejscu gdzie występuje taka naturalna łąka to zwróć uwagę że tam jest też więcej 
owadów takich jak kolorowe ważki, motyle, chrząszcze , świerszcze polne które wieczorami pięknie 
grają oraz pszczoły, osy i trzmiele.  Poniżej znajdują się karty pracy dla ciebie. 

 

https://zielonyogrodek.pl/images/8/6/8/29868-laka_fot._Pixabay.jpg


 



Poniżej jest odwrócone kodowanie czyli zgodnie ze strzałkami zaprowadź ślimaka do …? No 
właśnie sprawdź 





 



12.05.2020 

„Kolorowa łąka” – słuchanie wiersza B. Formy „ Łąka”; rozwijanie zainteresowań  
przyrodniczych, wdrażanie do uważnego słuchania.

Dzisiaj  utrwalimy wiadomości związane z łąką i jej mieszkańcami.  
Na początek  zagadka.  Przeczytaj wierszyk i odpowiedz na pytanie, o co chodzi. 

Wiosną kolorowa, pełno kwiatów w koło. 
 Wiele tu owadów, wszystkim jest wesoło. 
 Trawa się zieleni, pszczoła nektar spija.  
 Dzieci grają w piłkę, czas tu szybko mija.  

Oczywiście jest to łąka 😊 

Teraz posłuchaj wiersza  B. Formy Łąka. 

 Powiał letni wietrzyk, łąka zapachniała, 

 świeżą koniczyną pokryła się cała. 

 Brzęczą głośno pszczoły, pracują wytrwale. 

 Zapylają kwiaty, nie nudzą się wcale. 

 Słońce ciepłe blaski na ziemię wysyła. 

 Mienią się w nich skrzydła pięknego motyla. 

 Na łące tej chciałbym znaleźć się przez chwilę 

 i stać się prześlicznym, barwnym motylem. 

Odpowiedz na pytania związane z wierszem 

Jak wyglądała łąka?   Co robiły pszczoły na łące? 

 O czym marzyła osoba z wiersza?  Co można robić na łące? 

Poniżej podany jest link do you tuba gdzie możesz posłuchać odgłosów łąki ( bardzo relaksujący 

https://www.youtube.com/watch?v=IoC7WCfx6Z0 

oraz film Skrzat Borówka który oprowadza po łące. 

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

poniżej karty pracy.   

Zapraszam  

https://www.youtube.com/watch?v=IoC7WCfx6Z0
https://www.youtube.com/watch?v=LKLf5EN1Ff4
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13.05.2020 

1. „Małe i duże owady” – słuchanie opowiadania M. Strękowskiej-Zaremby „ Barwy ochronne”; 
rozwijanie umiejętności dostrzegania symetrii;

Witam wszystkie Sowy. Dzisiaj  posłuchamy opowiadania  oraz przyjrzymy się bliżej owadom 
zamieszkującym nasze łaki. Czy  wiesz co znaczą słowa barwy ochronne?  Czy owady posiadają barwy 
ochronne? 

Na początek posłuchaj opowiadania. 

Mała, zielona żabka siedziała na skraju wiosennej łąki i z zachwytem przypatrywała się bajecznie 
kolorowym motylkom, które z trudem można było odróżnić od kwiatów rosnących w zielonej 
trawie. – Jakie one piękne, kolorowe, cudne! – wzdychała raz po raz. Postanowiła podejść bliżej, 
żeby się nacieszyć widokiem motyli. Zanim weszła w trawę, rozejrzała się trwożnie. Jak wszystkie 
żaby bała się długonogiego bociana, który na pewno chciałby ją zjeść. Nigdzie nie zobaczyła ani 
czerwonych nóg, ani czerwonego dzioba, ani białych skrzydeł. Śmiało więc ruszyła przez łąkę, aż 
doszła między barwne kwiaty i równie barwne motyle. Zadarła zielony łepek, żeby się im przyjrzeć. 
Iskierki słonecznego światła tańczyły na płatkach kwiatów i na skrzydełkach motyli. To był 
przepiękny widok. Wtem na łąkę padł cień. Jeden, drugi, dziesiąty. „Bociany!” – przestraszyła się 
żabka. Zadarła  zieloną głowę jeszcze wyżej i odetchnęła z ulgą. Ptaki, które przyleciały nad łąkę, 
miały czarne pióra i były mniejsze od bocianów. Żabka mogła nadal podziwiać kolorowe motyle. 
Ale gdzie się one podziały? Przed chwilą fruwały przed zielonym noskiem żabki, a teraz zniknęły. 
Jak to możliwe? – Uważaj, nadepniesz na mnie. Co tu robisz? – spytał zielony pasikonik. – 

Przepraszam. Szukam motyli – wyjaśniła żabka. – Dlaczego ukryłeś się pod liściem? Czy w pobliżu 
jest bocian? – zaniepokoiła się. – Bociana na szczęście nie widziałem, za to widzę mnóstwo motyli. 
Udają kwiaty, żeby zmylić ptaki, które na nie polują. – Naprawdę? – żabka nie mogła się nadziwić. 
Rzeczywiście, pośród kwitnących kwiatów siedziały kolorowe motylki. Były tak barwne jak kwiaty, 
więc trudno je było zauważyć. Gdy tylko czarne ptaki odleciały, motyle poderwały się do lotu. Ich 
skrzydełka znów migotały w słońcu najpiękniejszymi barwami.  – Są kolorowe jak kwiaty, żeby 
oszukać tych, którzy na nie polują – zrozumiała żabka. – Też chciałabym być taka kolorowa – 

westchnęła z rozmarzeniem. – Lepiej nie. Motyle mają swoje barwy ochronne, a ty i ja swoje. 
Chodźmy tam, gdzie jest bardziej zielono, tak będzie bezpieczniej. – Naprawdę? – żabka nie mogła 
uwierzyć, że jest zielona nie bez powodu. Dopiero gdy zielony pasikonik usiadł między zielonymi 
źdźbłami trawy i całkiem przepadł żabce z oczu, uwierzyła, że sama też może się ukryć przed 
wzrokiem bociana. – Teraz żaden bocian mnie nie zobaczy – szepnęła, wskakując w gęstą trawę. – 

Nie zobaczy, chociaż na twoim miejscu nie bałbym się bociana aż tak bardzo. On woli myszy, 
dżdżownice, ryby i, niestety, pasikoniki. Żaby nie bardzo mu smakują. – Naprawdę? – żabka aż 
otworzyła zielony pyszczek. Była malutka, więc to naturalne, że wciąż się dziwiła. 

Czy teraz po wysłuchaniu opowiadania rozumiecie co to znaczy barwy ochronne, i jakie to ma 

znaczenie u  owadów ?     Zapamiętajcie że wszystkie kolory jakie posiadają owady  są  po to aby je 
chronić.  Aczkolwiek niektóre owady są bardzo widoczne np. niektóre pająki, czy osy ale za to mają  
inną broń aby się  ochronić. Na przykład Osa żądli i gryzie a pająki również potrafią być niebezpieczne 

dla przeciwnika.      

Poniżej zamieszczam kolejne karty pracy, między innymi zapraszam do zrobienia pracy plastycznej, 
Wystarczy tylko klej, papier kolorowy, nożyczki, oraz farba do pokolorowania ( można zamiast farby 

użyć papieru kolorowego) oraz  rurka po papierze toaletowym      



 

 

 

 

 

Poniżej znajdują się wyrazy wśród których są owady .Przeczytaj i  podkreśl  owady         

 

Pszczoła, żuk, motyl, żaba, kret, bocian, mucha, 
zebra, pasikonik, pantera, osa, trzmiel, krab, 

komar, ważka, szczur,   biedronka, mysz, słowik, 
wąż, mrówka, chrząszcz, kaczka, ćma, żółw, pająk  

 

 



 

 

 

Poniżej kolejne odwrotne kodowanie, sprawdź gdzie dotrze sowa       



 







 



14.05.2020 Kolory wiosny.  

„Kolorowy most” – wysłuchanie wiersza I. R. Salach „Tęcza”; wzbogacenie wiadomości na 

temat zjawisk atmosferycznych, utrwalanie nazw roślin zielnych, zachęcanie do samodzielnych 

doświadczeń  i wyciągania wniosków. 

Dziecko: 

wypowiada się na temat tęczy, wymienia je kolory;   

rozpoznaje i nazywa wybrane rośliny zielne;  

 aktywnie uczestniczy w doświadczeniach, wyciąga wnioski 

Dzisiaj porozmawiamy o zjawiskach atmosferycznych takich jak tęcza, deszcz, przypomnimy  

sobie rosliny zielne rosnące na łące. 

Na początek wysłuchaj wiersza. 

I.R. Salach Tęcza

T

Tęcza ma siedem kolorów,  Kolorów siedem ma. 

Wymienił je Karolek,  Wymienię je i ja. 

Kolor fioletowy Pierwszy przyszedł mi do głowy. 
Granatowy kolor ciemny  Dla oka jest przyjemny. 

Za nim będzie błękit Jak błękitne niebo. 
Potem zieleń traw. Nie pytaj dlaczego. 

Barwa żółta jak słoneczko  I pomarańczowa, 
Na końcu czerwona - I tęcza gotowa. 

 Odpowiedz na pytanie: Ile kolorów ma tęcza?, Jakie kolory występują w tęczy? Obok jakiego koloru 
znajduje się np. kolor pomarańczowy ? 



Teraz posłuchajcie Co to jest tęcza i jak powstaje.  Tęcza to zjawisko optyczne i meteorologiczne. 

Powstaje na niebie wtedy, kiedy pada deszcz i świeci słońce. Dzieje się tak dlatego, że promienie 
słońca kierując się w stronę ziemi, napotykają na swojej drodze krople wody. Przechodzą przez nie, w 

wyniku czego białe światło słoneczne zmienia się na wielobarwne widmo. Tworzy na niebie kolorowy 
most. 

 

Powyżej są rośliny zielne łąkowe, które najczęściej spotykamy na łące.  Brakuje jeszcze popularnego 
żółtego kwiatka … jakiego ?    Na pewno wiesz , mniszek lekarski potocznie zwany mleczem , który  w 
momencie przekwitania zmienia się w dmuchawca. 

 



Zapraszam do poniższych materiałów. 



 

 





 



 



15.05.2020  

 

„Wiosenne zabawy na łące” – rozwijanie umiejętności przeliczania w podanym zakresie, rozwijanie 
orientacji w przestrzeni oraz logicznego myślenia, utrwalanie liczb i znaków graficznych.  
Dzisiaj poznacie kilka motyli występujących na polskich łąkach. 
 

Na początek piosenka „Wiosna na łące”  

 

https://www.youtube.com/watch?v=VL-IW-Xy0Jo 

 

1. Dziś na łące przyszła Wiosna w kwiecistej sukience, 
 budzi maki i stokrotki, jaskry i kaczeńce.  
 

Ref. Ptaki trele wyśpiewują, świeci ciepłe słońce, 
 w rosie kąpią się biedronki. Wiosna już na łące! 
 

 2. Świerszczyk zielone stroi skrzypce da dziś pierwszy koncert. 
 Tańczą pszczoły i motyle, żabki i chrabąszcze. 
 

 Ref. Ptaki trele wyśpiewują, świeci ciepłe słońce, 
 w rosie kąpią się biedronki. Wiosna już na łące! 
 

 3. Tak się wszyscy cieszą wiosną, tańczą i śpiewają, 
 nawet krecik wyszedł z norki, z myszką pląsa żwawo. 
 

 Ref. Ptaki trele wyśpiewują, świeci ciepłe słońce,  
w rosie kąpią się biedronki. Wiosna już na łące!  
 

Poniżej  macie motyle występujące w Polsce, spróbujcie kilka zapamiętać. Jeśli będziecie 
gdzieś na łące może uda wam się któregoś spotkać……na pewno spotkacie       

 

 



 

 

Najbardziej popularnym i często spotykanym motylem jest cytrynek .  

Latolistek cytrynek, znany także jako listkowiec cytrynek, lub po prostu cytrynek to jeden  
z najbardziej charakterystycznych i rozpoznawalnych motyli w naszym kraju. Dzieje się tak, 
ponieważ jest jednym z pierwszych, jakie pojawiają się wczesną wiosna przynosząc uśmiech 
na naszych twarzach. Spotkanie go w ponurym jeszcze zimowym krajobrazie jest miłe dla oka 

 

Cykl życia  motyla  
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