
                                                  ŁĄKA WIOSNĄ  

 

 Cele: poznawanie nazw i wyglądu wybranych zwierząt mieszkających na łące, 
rozbudzanie zainteresowania przedszkolaków światem przyrody;doskonalenie 
koncentracji uwagi, kształcenie uważnego słuchania, umuzykalnianie dzieci,  rozwijanie 
umiejętności ilustrowania ruchem treści piosenki, rozwijanie poczucia rytmu i 
umiejętności wokalnych, rozwijanie umiejętności odpowiadania na pytania dotyczące 
utworu literackiego, doskonalenie umiejętności liczenia, rozwijanie koordynacji 
wzrokowo-słuchowo-ruchowej, rozwijanie sprawności manualnych, ćwiczenie 
percepcji wzrokowej, słuchowej. 

 

Kochane Przedszkolaki! 
W tak trudnym dla nas Wszystkich czasie, życzymy Wam i Waszym Rodzinom 

ZDROWIA !  
Serdecznie pozdrawiamy ! 

Pani Paulina & Pani Asia 
Zapraszamy Was do wykonania poniższych zadań. 

 
Poniedziałek  12.04.2021r. 
Temat  dnia: Jakie zwierzęta spotkamy na łące? 
 
 
 



Zadanie.1 
 
Kto mieszka na łące ? 
Wysłuchajcie  wiersza ( rodzic  czyta wiersz dziecku). Następnie spróbujcie odpowiedzieć na 
pytania pod wierszem. 

 
„Mieszkańcy łąki” 

                                                                             R. Steczkiewicz 
 

Kiedy tylko nastał słoneczny poranek, 
obudził się Benio, malutki baranek. 

Zjadł grzecznie śniadanko, wziął mamę za rączkę 
i raźno ruszyli na pobliską łączkę. 

Zabrali koszyczek pełen smakołyków 
i koc rozłożyli przy cichym strumyku. 
Zachwycony Benio już biega po łące, 

mrugają do niego kwiatuszki pachnące, 
spod ziemi wygląda ciekawska dżdżownica, 

po zielonym listku pełznie gąsienica, 
a mrówki i żuki, muszki i chrabąszcze 

beztrosko nurkują poprzez trawy gąszcze. 
Zapytał więc Benio: – Czy mógłbym czasami 

przychodzić na łąkę i bawić się z wami? 
Odrzekł mu motylek: – A jakże, kolego, 

będziemy się razem bawić w chowanego. 
Poznasz wtedy wszystkich mieszkańców tej łąki, 

gdy dołączą myszki, ptaszki i biedronki. 
 

 Kto się obudził, kiedy nastał słoneczny poranek? 

 Gdzie wyruszył  Benio z mamą?  

 Co ze sobą zabrali?  

 Czym zachwycał się Benio, biegając po łące? 

 O co baranek zapytał mieszkańców łąki?  

 Jak myślicie, czy baranek też mógłby być mieszkańcem łąki?  

 Jacy mieszkańcy łąki zostali wymienieni w wierszu?  

 Jakie stworzenia mogą przebywać na łące? 
 

Zadanie2. 
 
Spacer na łąkę – opowieść ruchowa przy muzyce połączona z ćwiczeniami artykulacyjnymi. 
Nagranie dowolnej melodii. Dziecko  wykonuje czynności i naśladuje głosy zwierząt (za 
rodzicem). 
 
Jest piękny wiosenny poranek. Idziemy na łąkę. Słońce ogrzewa nas swoimi promieniami. Jest 
nam miło i ciepło. Rozglądamy się ciekawie dookoła. Wszędzie rosną pachnące kwiaty. 
Pochylamy się, aby je powąchać. Dmuchamy na dmuchawce, których nasiona wirują wesoło 
nad łąką. Nad nami słychać bzykanie pracowitych pszczółek (bzz, bzz, bzz), które zbierają 



nektar, a w trawie delikatne cykanie świerszczy (cyk, cyk, cyk). W górze, machając 
kolorowymi skrzydłami, unoszą się lekkie motyle. Nad stawem skaczą zielone żabki i radośnie 
kumkają (kum, kum, kum), zupełnie nie zwracając uwagi na bociana, który dumnie kroczy, 
wysoko unosząc swoje długie, czerwone nogi. Bocian porusza dziobem i nawołuje (kle, kle, 
kle) swoich przyjaciół na wiosenne  śniadanie. Niestety, mają oni inne plany. Bocian rozwija 
więc swoje piękne, duże skrzydła i szybuje nad łąką, podziwiając jej piękno z wysoka. 
 
 
Zadanie3. 
A teraz obejrzyjcie proszę  bajkę edukacyjną  pt. :„Owady” i zapamiętajcie ich nazwy: 
https://www.youtube.com/watch?v=yKmeG_wx498&ab_channel=MisioTruskawka    

 

 
 

A następnie wysłuchajcie  piosenki pt.: „Bzycząca zabawa” (sł. M. Majewska, muz. A. 

Zagajewski) 

https://www.youtube.com/watch?v=2trVj0kjmZs&ab_channel=BLI%C5%BBEJPRZEDSZKOLA 

 
Zadanie 4. 
A teraz ułóżcie puzzle  „Mieszkańcy  łąki” - zadania dla małych bystrzaków !  

Życzę powodzenia  

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/244120-mieszka%C5%84cy-%C5%82%C4%85ki 
 

Zadanie 5. 
Na koniec dzisiejszego dnia zagrajcie w MEMORY– spróbuj odnaleźć wszystkie pary zwierząt: 
https://learningapps.org/view9743297 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=yKmeG_wx498&ab_channel=MisioTruskawka
https://www.youtube.com/watch?v=2trVj0kjmZs&ab_channel=BLI%C5%BBEJPRZEDSZKOLA
https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/244120-mieszka%C5%84cy-%C5%82%C4%85ki
https://learningapps.org/view9743297


 
 
Wtorek  13.04.2021r. 
Temat  dnia: Biedroneczki są w kropeczki.      
 
Zadanie1. 
Na początek  posłuchajcie  piosenki  pt .:„Bal na łące” (piosenka do nauki) 

https://www.youtube.com/watch?v=VL-IW-Xy0Jo&t=7s&ab_channel=martakos, 

następnie posłuchaj jej jeszcze raz i wykonaj do niej dowolną improwizację ruchową. 

 

„ Bal na łące”. 

 

Kiedy świeci słoneczko 

to na łące nad rzeczką 

świerszcze stroją skrzypeczki 

do wiosennej poleczki. 

 

Dylu, dylu już grają 

grube bąki śpiewają, 

myszki tańczą poleczkę 

sapią przy tym troszeczkę. 

 

A trzy małe biedronki nie chcą tańczyć tej polki 

i czekają na walca, aby tańczyć na palcach. 

 

Zadanie 2. 

Biedronki – wprowadzenie do tematu 

Rodzic  prezentuje zdjęcia biedronek. Dziecko  zastanawia  się, czym się różnią 

i liczy kropki. Dorosły może przeczytać ciekawostki na temat tych owadów. 

 

Ciekawostki: W Polsce występuje ponad 70 rodzajów biedronek, najczęściej można  

spotkać biedronkę siedmiokropkę. Biedronki to bardzo pożyteczne chrząszcze, które  

żywią się głównie mszycami, czyli szkodnikami zielonych roślin. Żyją od dwóch do trzech  

lat. Rodzą się bez plamek, zaczynają się one pojawiać na pancerzu dopiero godzinę  

po urodzeniu. Gdy biedronki się boją, wydzielają żółtą substancję (truciznę), która ma  

odstraszyć inne owady. 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=VL-IW-Xy0Jo&t=7s&ab_channel=martakos


 
 
 
 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

                  BIEDRONKA DWUKROPKA  

 

 

  

BIEDRONKA DWUKROPKA 
BIEDRONKA MĄCZNIAKÓWKA  

BIEDRONKA SIEDMIOKROPKA 
BIEDRONKA BLEDNICZKA  

BIEDRONKA CZTERNASTOKROPKA 

 

BIEDRONKA WRZECIĄŻKA 

 

BIEDRONKA OCZATKA 
BIEDRONKA TRZYNASTOKROPKA 



 

 Wykonajcie proszę zadanie  nr 19. w Kartach pracy, cz. 2. 
Odszukajcie w naklejkach obrazek przedstawiający biedronkę. Naklejcie go w ramce.  
Pokolorujcie tak samo rysunek biedronki. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zadanie 3. 

Zagadkowa łąka. 

Na łące mieszka bardzo dużo zwierząt. Czy pamiętasz  jakie?  

Posłuchaj zagadek i odgadnij ich nazwy: 

https://www.youtube.com/watch?v=eIe_iAcpQJg&ab_channel=bluefingersbywiola 

 

Zadanie 4. 

 Pokolorujcie  rysunek 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=eIe_iAcpQJg&ab_channel=bluefingersbywiola


 Ile  jest Biedronek?  Tupnij  nogą  tyle razy.  Nazwij pozostałe zwierzątka. 

 

 

 
 

 Zaśpiewajmy razem piosenkę: „Bal na łące” 
https://www.youtube.com/watch?v=VL-IW-Xy0Jo&t=7s&ab_channel=martakos 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=VL-IW-Xy0Jo&t=7s&ab_channel=martakos


Środa  14.04.2021r. 
Temat  dnia: Motyle, motylki. 
 
 

 
 
Zadanie1. 

 

 Motyle to piękne kolorowe owady. Zobaczcie ile ich jest…. Może widzieliście niektóre  

z nich?    

https://pixabay.com/pl/images/search/motyle%20dzienne/ 

 

 Czy znacie tajemnicę , skąd się biorą motylki?  Zobaczcie filmik: 

https://www.youtube.com/watch?v=eFExd7ICSGE&t=35s&ab_channel=PolishFairyTales 

 

Jak gąsienica zamieniła się w motyla – rozwijanie umiejętności myślenia przyczynowo-skutkowego. 

1.Motylek składa na listku jajeczka.   Z jajeczka wykluwa się gąsienica. 

 

 
 

 

 

https://pixabay.com/pl/images/search/motyle%20dzienne/
https://www.youtube.com/watch?v=eFExd7ICSGE&t=35s&ab_channel=PolishFairyTales


 

2.Gąsienica zawija się w kokon i staje się poczwarką. 

 

 
 

3.Z kokonu wydostaje się piękny motylek. 

 

      
 
 
Zadanie2. 

 

 „Zabawa w motylki” – piosenka. 

A teraz ! Wszyscy zamieniamy się w motylki  i w rytm piosenki : fruwamy nad łąką, szukamy 

kwiatów, przysiadamy na kwiatach i pijemy słodki nektar (ilustrowanie ruchem treści piosenki) 

https://www.youtube.com/watch?v=NFvfoCdPQWU&t=53s&ab_channel=MonikaSoleniec-Topic 

 

 

 Policz, ile zwierzątek mieszka na łące?  Narysuj tyle kropek w ramce, ile jest 

zwierzątek. ↓ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NFvfoCdPQWU&t=53s&ab_channel=MonikaSoleniec-Topic


 
 

 

 



 

Zadanie3. 
 

 Nauczymy się rysować MOTYLKA  Przygotuj kartkę i kolorowe kredki. 
https://www.youtube.com/watch?v=kZ9yZ72-3vw&t=6s&ab_channel=KANA%C5%81DLADZIECI-
KUKURYKU 
 

 Spróbujcie ułożyć motylka z PUZZLI - zadania dla małych bystrzaków !  

Życzymy powodzenia  

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/236169-motyl 

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/216286-motylek-rysunkowy 

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/zwierzeta/233151-motyle-na-łące 

Zadanie4. 
 
„Na łące” – masażyk. 
Rodzic  czyta, wraz z dzieckiem wykonuje  czynności. 

 
Na łąkę przyszedł żuk: tup, tup, tup, tup. 
delikatne stukanie opuszkami palców 
Pasikonik zrobił skok: hop, hop, hop, hop. 
stukanie zaciśniętymi  piąstkami 
Gąsienica wyszła zza muru: szuru, szuru, szuru, szuru. 
masowanie  otwartymi dłońmi pleców od góry do dołu 
Mucha przeleciała koło ucha tu: fu, fu, fu, fu 
dmuchanie raz za  jednym , raz za drugim uchem 
a zła osa: bzy, bzy, bzy –usiadła na nosku twym. 
dotykanie palcem wskazującym nosa osoby siedzącej z przodu 
 
 
Czwartek  15.04.2021r. 
Temat  dnia:  Ślimak, ślimak – pokaż rogi. 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kZ9yZ72-3vw&t=6s&ab_channel=KANA%C5%81DLADZIECI-KUKURYKU
https://www.youtube.com/watch?v=kZ9yZ72-3vw&t=6s&ab_channel=KANA%C5%81DLADZIECI-KUKURYKU
https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/236169-motyl
https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/216286-motylek-rysunkowy
https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/zwierzeta/233151-motyle-na-%C5%82%C4%85ce


Zadanie 1. 

Wysłuchajcie   z  uwagą  wiersza Wandy Chotomskiej „Ślimak” ( rodzic czyta wiersz ), a 

następnie  odpowiedz na pytania pod tekstem wiersza. 

− Ślimak, ślimak, pokaż rogi, 
w twoim domku brak podłogi. 

Chodź ze mną. 
Myszka ma podłogę w norze, 

razem z nią zamieszkać możesz. 
– Ojejej, jak tu ciemno! 

– Ślimak, ślimak, pokaż rogi, 
domek taki masz ubogi. 

Zamek ci z piasku postawię. 
– Wolę chodzić po trawie! 

– Ślimak, ślimak, pokaż rogi, 
bóbr cię prosi w swoje progi. 
Bóbr mieszkanie ma dobre. 

– Nie będę mieszkał z bobrem! 
– Ślimak, ślimak, rogi pokaż, 

na gałęzi skrzeczy sroka. 
Chcesz mieszkać w gnieździe ze sroką?  

– A na co mi tak wysoko? 
– Ślimak, ślimak, pokaż rożki, 
chodź na grzędę do kokoszki.  

– Mam mieszkać w kurniku na grzędzie?  
Dziękuję. Nic z tego nie będzie. 
– Ślimak, ślimak, pokaż rożek, 

może mieszkać chcesz w oborze?  
– Nie chcę. Jestem za mały.  

Krowy by mnie zdeptały. 
– Ślimak, ślimak, pokaż rogi,  

idzie bocian długonogi. 
Chcesz mieszkać z bocianem?  

– Dziękuje, wolę nie. Jeszcze mnie zje...  
U bociana mieszkać nie chcę, 
krowa mnie w oborze zdepce,  

i na grzędzie spać nie będę,  
bo tam kury siedzą rzędem. 

Nie zamieszkam tam, gdzie sroka,  
chociaż to niebrzydki lokal. 

Nie chcę mieszkać razem z bobrem,  
choć ma bóbr mieszkanie dobre. 
Nie chcę zamku, chociaż spory, 

i nie dla mnie mysie nory. 
Wolę chodzić po tym świecie,  

nosząc własny dom na grzbiecie.  
I co na to powiecie? 



 
Rozmowa na temat wiersza: 

• Wyjaśnianie niezrozumiałych słów: grzęda, obora, lokal. 

- Jakie zwierzęta spotykał ślimak?  

- Jakie mieszkania mu proponowały?  

• Wyjaśnianie, dlaczego ślimak nie chciał zamieszkać z żadnym zwierzęciem. 
 
 
Zadanie 2. 

 

Matematyczna zabawa „Policz ile jest owadów na łące” 
 
https://wordwall.net/pl/resource/1754661/matematyka/owady-na-łące-matematyka 

a   następnie  wykonaj  poniższe  zadanie „Czego brakuje ?” ↓ 

 
 
 

https://wordwall.net/pl/resource/1754661/matematyka/owady-na-łące-matematyka


 
 
 
  



 
Zadanie 3. 
 
„Stemplowana łąka” – obejrzyjcie proszę  filmik i  wykonajcie  pracę plastyczną 
https://www.youtube.com/watch?v=q85x875FfGc&t=2s&ab_channel=PracaPlastyczna 
Potrzebne  Wam  będą: biała pognieciona kartka  A4,  niebieska kartka A4, farby, pędzelki  

 i patyczki do uszu.  Powodzenia!   

 

 
 
Zadanie 4. 
 
„Bocian na łące” – opowieść rytmiczno-ruchowa. 
Rodzic  czyta,  dziecko  wykonuje  wszystkie ruchy. 
 
Na łączkę przyleciał bociek (marsz po obwodzie koła z jednoczesnym unoszeniem kolan do 
wysokości bioder i naprzemiennym podnoszeniem i opuszczaniem rąk). Żabki z przestrachem 
uciekły  przed nim (skoki po obwodzie koła w pozycji kucznej), ślimaki wpełzły pod liście 
babki (czołganie się ), a pasikoniki zastygły w bezruchu przy zielonych źdźbłach trawy, aby 
się ukryć ( zastygnięcie w pozycji na czworakach). Bocian rozejrzał się w prawo, w lewo, w 
prawo, w lewo ( stanie na jednej nodze i jednoczesne odwracanie głowy raz w prawo, raz w 
lewo). „ Nic dziś tu nie przekąszę” – pomyślał i odleciał ( marsz po obwodzie koła z 
jednoczesnym unoszeniem kolan do wysokości bioder i naprzemiennym podnoszeniem i 
opuszczaniem rąk). Kret kilkakrotnie wyglądał ze swojej norki – raz w górę, raz w dół – aby 
upewnić się , że boćka już nie ma ( wykonanie dziesięciu przysiadów). „Hej, koledzy!” – 
krzyknął wreszcie. – „Bocian  opuścił naszą łąkę. Jesteście bezpieczni!” Żabki wyskoczyły  ze 
swoich kryjówek ( skoki po obwodzie koła w pozycji kucznej), ślimaki wpełzły z powrotem na 
listki babki ( czołganie się ), a pasikoniki znów urządziły festiwal skoków wzwyż ( wysokie 
wyskoki z pozycji kucznej). I tylko pajączki, tak jak podczas wizyty boćka, w dalszym ciągu 
plotły  swoje pajęcze sieci ( w pozycji siedzącej wykonanie podporu rękami i nogami z 
jednoczesnym uniesieniem bioder ponad podłogę – spacer w takiej pozycji po obwodzie koła).  
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=q85x875FfGc&t=2s&ab_channel=PracaPlastyczna


 
Piątek  16.04.2021r. 
Temat  dnia: O czym kumkają żaby i brzęczą pszczoły? 

Zadanie1. 
 

 Każdy przedszkolak przywita się dzisiaj piosenką „My jesteśmy Żabki” – tańcz i skacz  
razem z żabkami:  
https://www.youtube.com/watch?v=bSvnVcfC3-
s&t=20s&ab_channel=%C5%9Apiewaj%C4%85ceBrzd%C4%85ce-Piosenkidladzieci 

 

 Wykonajcie proszę zadanie  nr 20. w Kartach pracy, cz. 2. 
Jaki ptak jest ułożony z klocków? Nazwijcie go i pokolorujcie. 

 

 

 

 

 

 

 

Oraz  zadanie nr 21, Karta pracy, cz.2. 

 

Odszukajcie w naklejkach obrazki kaczuszek. Naklejcie na stawie trzy kaczuszki. Obok stawu 

naklejcie dwie kaczuszki. Ile byłoby kaczuszek, gdyby na stawie obok tych trzech kaczuszek 

pojawiła się jeszcze jedna? Policzcie na palcach.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie2. 
„Żabie pogawędki” - zabawa rytmiczno-artykulacyjna z wykorzystaniem rymowanki .  

Dorosły  rytmicznie wypowiada rymowankę, ilustrując ją  gestami, a dziecko go naśladuje. 

Podczas powtórzenia zabawy stara się wspólnie z Nim mówić zapamiętane fragmenty. 

 

Zielona ściana tataraku            (poruszają rękami wyciągniętymi nad głowami 

                                                       w jedną i w drugą stronę) 

w zielonej wodzie macza liść.  (wykonują skłon w przód, poruszają rękami nad podłogą) 

Zielone żabki, już nad stawem, (skaczą obunóż w miejscu) 

na lilii wodnej skaczą dziś. 



Aż się zdziwił bocian stary,       (trzymają ręce na głowach, kręcą głowami, 

co na wieczorny wyszedł łów,  (podnoszą wysoko kolana, machają rękami jak skrzydłami) 

i rozszumiały się szuwary: szszszszsz... (poruszają rękami nad głowami) 

podczas rozmowy żabek dwóch. (tworzą pary, zwrócone twarzami do siebie) 

„Kum, kum, kum,                            (trzykrotnie uderzają w rękę partnera po skosie) 

rech, rech, rech.                              (trzykrotnie uderzają w drugą rękę partnera) 

Przed bocianem chrońmy się!      (podają ręce partnerowi, kołyszą się na boki) 

Skik, skik, skik,                                 (trzymając się za ręce, wykonują podskoki obunóż) 

hop, hop, hop,                                 (wykonują trzy podskoki na palcach) 

i do wody piękny skok”.                (wyskakują w górę i przykucają). 

 

Zadanie3. 
„Policz, ile”- aktywność matematyczno – ruchowa . 
Przyjrzyjcie się uważnie planszy poniżej a potem policzcie : 
 
Policz, ile jest na obrazku ślimaków? – klaśnij tyle razy 
Policz, ile jest mrówek ? – zrób tyle przysiadów 
Policz, ile skacze żabek ? – podskocz tak, jak żabka tyle razy, ile jest żabek 
Policz, ile jest biedronek? – zrób tyle razy pajacyka 
Policz, ile jest motyli? – tupnij tyle razy nogą 
Policz, ile jest bocianów ? – stań na jednej nodze i klaśnij tyle razy, ile jest bocianów. 
Za każdym razem, wskazuj palcem na obrazku właściwe elementy i głośno licz z rodzicem . 
 

 
 



 

Zadanie 4. 

Zabawa paluszkowa „Zwierzęta na łące” – kształtowanie orientacji w przestrzeni, pojęcia w 

prawo, w lewo: 

https://www.youtube.com/watch?v=MQReD1Ld1a0&t=3s&ab_channel=Karolazprzedszkola 

 

 

KOCHANE  NIEDŹWIADKI  ! 

Czekamy  na  następne  zdjęcia Waszych prac! Jednocześnie dziękujemy za te, które już do 

nas dotarły. Cieszymy się, że tak wspaniale pracujecie w domu. 

 

KOLOROWANKI DLA CHĘTNYCH DZIECI ↓ 
 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MQReD1Ld1a0&t=3s&ab_channel=Karolazprzedszkola


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONIŻEJ ↓  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zadania w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz dla 

chętnych dzieci  
 

 

Zadanie 1. 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Zadanie 2. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Zadanie 3. 

Narysuj motylka i kwiaty po śladzie i pokoloruj obrazek. 

 

 
  



Zadanie 4. 

 

Ćwiczenia ortofoniczne  „Zwierzęta na łące” – rodzic czyta wiersz a dziecko  naśladuje 
odgłosy zwierząt: 
 

 

Pszczoły się zbudziły: bzz… zzz… zzz… 

Chrabąszcza się wystraszyły:  żżż… żżż… żżż… 

odezwała się mucha: bzzz, bzzz, bzz… 

I komara w ucho stuka: stuk, stuk, stuk… 

Nadleciały inne komary: sss… sss… sss… 

Pasikonika ujrzały: pssst, pssst, pssst. 

Woła żaba do żaby:  rech, rech, rech. 

Skąd się wzięły te owady? 

Wszystkie przyleciały, bo łąkę ujrzały. 

Oprócz owadów na łące, słychać bociany klekoczące: kle, kle, kle, kle, kle. 

Uciekajmy szybko w trawę, bo nas bocian zje- kum, kum, kum, kum, kum. 

 
 
 

Zadanie 5. 

 

Spokojnie oddychamy na łące – ćwiczenia oddechowe.  
 
Rodzic włącza dziecku nagranie odgłosów łąki i prosi, aby położyło się na plecach, zamknęło 
oczy i wyobraziło sobie, że znajduje się na łące.  
Proponujemy dziecku naukę poprawnego oddychania. Kładziemy na brzuchu dziecka książkę 
i określamy prawidłowy tor oddechowy: wdech nosem – wydech ustami. 
https://www.youtube.com/watch?v=IoC7WCfx6Z0&t=54s&ab_channel=SpokoDW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=IoC7WCfx6Z0&t=54s&ab_channel=SpokoDW


 
Zadanie 6. 

Żabia gimnastyka buzi i  języka

 

 

 


