
Temat : „Co słychać w trawie ?”  

 

 

1. Prezentujemy dziecku tekst : „Lubię leżeć na trawie”.  

  

            Lubię leżeć na trawie, tutaj jest tak ciekawie .  

            Przyleciała biedronka,  wita inne stworzonka . 

            Przyleciała biedronka,  wita inne stworzonka .  

 

Motyl siada na ziołach,  obok kręci się pszczoła,  

            nie ma czasu na plotki, produkuje miód słodki . 

 Nie ma czasu na plotki, produkuje miód słodki . 

 

     Nie uwierzysz, kolego, idą mrówki gęsiego,  

każda niesie zapasy do mrowiska pod lasem .  

Każda niesie zapasy do mrowiska pod lasem . 

 

     Skacze, hop!, polny konik,  woła, by za nim gonić .  



Wolę leżeć na trawie, tutaj jest tak ciekawie . 

  

Wolę leżeć na trawie, tutaj jest tak ciekawie .  

 

/ Urszula Piotrowska / 

 

1. Rozmowa na temat tekstu. Przykładowe pytania:  

 

− Jakie zwierzęta można zobaczyć w trawie? 

- Czy lubisz patrzeć na zwierzęta łąkowe ?  

− Gdzie najchętniej to robisz?  

− Jakie jest twoje ulubione zwierzę? Dlaczego? 

 

2. Opowieść ruchowa „Na łące”, połączona z ćwiczeniami 

artykulacyjnymi.  

Dziecko ilustruje ruchem i głosem opowieść rodzica.  

 

 
 

Pewnego dnia, wczesnym rankiem, dzieci wybrały się na spacer na 

łąkę. Słoneczko powoli wstawało, a wokoło panowała zupełna cisza. 

Dzieci chodziły cichutko na paluszkach. Łąka powoli budziła się do 

życia: najpierw dzieci usłyszały bzykanie pracowitych pszczółek „bzz, 

bzz, bzz” i delikatne cykanie świerszczy „cyk, cyk, cyk”. Później 



zobaczyły kolorowe motyle fruwające nad kwiatami. Dzieci wąchały 

wielobarwne kwiaty i dmuchały na dmuchawce, których nasiona 

wirowały wesoło nad łąką. Nagle dzieci usłyszały głośne „rech, rech, 

rech”; to hałaśliwe żaby zakłócały spokój łąki. Wtem 

niespodziewanie pojawił się bocian, krocząc dostojnie. Swoim „kle, 

kle, kle” wystraszył żaby. Gdy nie znalazł ani jednej, rozwinął 

skrzydła i odleciał z łąki. 

  

3. Zabawa „Co do tego pasuje?”.  Kładziemy dziecku połówki ilustracji 

zwierząt łąkowych na stole, a resztę rozsypuje na dywanie. Dziecko 

wybiera dla siebie fragment ilustracji ze stołu,  a drugą część obrazka 

wyszukuje wśród tych zgromadzonych na dywanie. Nazywa je.   

/Zwierzęta w załącznikach /  

 

 
 

4. Proponujemy dziecku wykonanie kolażu do tekstu „Lubię leżeć na 

trawie” z wykorzystaniem wybranej wcześniej ilustracji zwierzęcia. 

Omówienie i przeprowadzenie poszczególnych etapów pracy:  

 



- wybranie przez każde dziecko kartki i stron z kolorowych gazet 

- naklejenie na kartce wybranego zwierzęcia (obu części) 

- wyszukanie w gazetach potrzebnych ilustracji i wycięcie ich 

- ułożenie na kartce kompozycji według własnego pomysłu z 

dokonaniem selekcji wyciętych ilustracji 

- przyklejenie kompozycji na kartce.  

 

5. Propozycje innych prac plastycznych.  

 



Biedronki 

  Dmuchawce 



 Kwiaty łąki nocą  

  

6. Zabawy w ogródku przydomowym , obserwowanie owadów i    

ptaków. Próby nazywania ich.  

 



 
 

 


