
Dzisiaj znów rozpoczniemy od zagadek  

Piją z nich nektar pszczoły, osy i motyle. 

Zielona plama w barwne punkciki, a nad nią  śpiew skowronka. 

Tam wyruszamy zbierać kwiatki, bo to właśnie … (łąka) 

 

W czarne kropeczki spódniczkę ma 

siada na trawie panienka ta. (biedronka) 

 

Tu cytrynek, tam paź królowej 

Wszędzie piękne, kolorowe 

Lekko unoszą się nad łąką 

Gdy tylko zaświeci słonko (motyl) 

 

Kolorowe i pachnące, 

zakwitają wiosną. 

Można spotkać je na łące, 

w parku i w ogródku rosną. (kwiatki) 

  

I. Salach „Łąka” 

Łąka tylu ma mieszkańców 

zwierząt , roślin kolorowych 

Tu motylek , a tam pszczółka, 

tutaj kwiatek – o różowy! 

Z kopca wyszedł krecik mały 

obok niego idzie mrówka 

Na rumianku w krasnej sukni 

przycupnęła boża krówka. 

Nad tą łąką kolorową 

Zapraszają wszystkie dzieci 

bal wydały dziś motyle 

Więc zatańczmy z nimi chwilę. 

 



Po wysłuchaniu wiersza spróbujcie odpowiedzieć na pytania: 

 kim jest wierszyk?  

 Wymień ich nazwy. 

 Gdzie mieszkają zwierzątka? 

 

Zabawa ruchowo-artykulacyjna 

Przemieńcie się teraz w następujące zwierzątka i owady, spróbujcie naśladować je ruchem 

oraz ich odgłosami  

-motyl, bocian, żaba, cykada, pszczoła. 

 

Na dzisiaj mam dla was również wesołą piosenkę o Bąkach z łąki  posłuchajcie i 

spróbujcie się jej nauczyć ! Miłej zabawy kochani! 

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

Znów się zastanawiam jak w każde lato 

Kto to pomaga kwitnąć kwiatom? 

Na trawie, na łące kocyk rozłożę 

Przyjrzę się z bliska co lata na dworze! 

Bąki z łąki 

I biedronki 

I puchate, grube trzmiele 

Muszki, muchy 

Małe pszczółki 

To planety przyjaciele! X2 

 

Pracują ciężko i pyłek zbierają 

Dzięki nim kwiaty dobrze się mają 

A także owoce, warzywa i zboże 

Jak to się dzieje, spytać ktoś może? 

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


Bąki z łąki 

I biedronki 

I puchate, grube trzmiele 

Muszki, muchy 

Małe pszczółki 

To planety przyjaciele! X2 

Gdy leci owad z kwiatka do… 

 

I na koniec trochę ruchu nie zaszkodzi! Czas poćwiczyć ! 

Zapraszam do wiosennych ćwiczeń gimnastycznych 

1. „Kwiaty na łące” – ćwiczenia dużych grup mięśniowych. Dzieci w siadzie skrzyżnym, ręce 

mają na kolanach, głowa nisko pochylona. 

Na hasło: Kwiaty otwierają się na słońcu – wyprost z uniesieniem ramion w górę. Na: Kwiaty 

zamykają się wieczorem – powrót do poprzedniej pozycji. 

2. „Myszki wyszły z norki” – zabawa z elementem czworakowania. Dzieci – myszki, chodzą 

na czworakach, zatrzymują się w przysiadzie – myszka myje pyszczek – pocieranie rękami 

policzków. 

3. „Lecą motyle” – ćwiczenie ramion. Lekki bieg z jednoczesnym poruszaniem rozłożonych 

szeroko ramion – w górę i w dół. Odpoczynek w przysiadzie – motyl usiadł na kwiatku i złożył 

skrzydła. 

4. „Krety” – zabawa z elementem pełzania. Przysiad podparty, przejście do leżenia na brzuchu. 

Poruszanie się poprzez odpychanie rękami i nogami od podłogi. Zwracamy uwagę, aby dzieci nie 

układały rąk pod klatką piersiową. 

5. „Wąchamy kwiaty” – ćwiczenie oddechowe. Dzieci chodzą swobodnie. Co jakiś czas 

pochylają się i naśladują wąchanie kwiatów. 

6. „Lecą ptaki” – zabawa bieżnia. Bieg w różnych kierunkach, ręce ułożone w skrzydełka. 

Zatrzymanie się w przysiadzie – ptaki dziobią ziarenka. 

7. „Gąsienica” – ćwiczenie stóp. Chód z naprzemiennym poruszaniem palcami stóp. Palce stóp 

podkurczają się i prostują. 

 

 

 


