
 
 

Krąg tematyczny: CO W TRAWIE PISZCZY? 

 

1. ,,Na łące” – gimnastyka: 

 „Kwiaty na łące” – Dziecko w siadzie skrzyżnym, ręce ma na kolanach, 

głowę pochyla nisko. Na hasło: Kwiaty otwierają się na słońcu – wyprost 

z uniesieniem ramion w górę.  

 „Myszki wyszły z norki” – Dziecko chodzi na czworakach, zatrzymują się 

w przysiadzie – myszka myje pyszczek – pocieranie rękami policzków. 

 „Lecą motyle” – Bieg z jednoczesnym poruszaniem rozłożonych szeroko 

ramion – w górę i w dół. Odpoczynek w przysiadzie – motyl usiadł 

na kwiatku i złożył skrzydła. 

 „Krety” – Przysiad podparty, przejście do leżenia na brzuchu. 

Poruszanie się poprzez odpychanie rękami i nogami od podłogi. Zwracamy 

uwagę, aby dziecko nie układało rąk pod klatką piersiową. 

 „Po wysokiej trawie” – marsz z wysokim unoszeniem kolan. 

 

2.  „Motyl ” – ćwiczenie oddechowe: 

Materiały: 

Słomka 

Papier kolorowy 

Flamaster  

  

1. Rysujemy lub wycinamy dziecku motyla.   

2. Następnie wycinamy koła, wystarczą 4. 

3. Zadaniem dziecka będzie przeniesienie kół na skrzydła motyla, poprzez 

zassanie powietrza słomką. 

 



 
 

3. ,, Lubię leżeć na trawie" – wiersz: 

Lubię leżeć na trawie 

Urszula Piotrowska 

 

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. 

 

 

Pytania do wiersza: 

 Jakie zwierzęta można zobaczyć w trawie? 

 Kto z was lubi patrzeć na zwierzęta łąkowe? 

 Gdzie najchętniej to robicie? 

 Jakie jest wasze ulubione zwierzę? Dlaczego? 

 

4. Karty pracy: 

Karty pracy 3, karta nr.75 



 
 

5. ,,Kto zamieszkuje łąkę?”  
 

  
 

 

  

  

  



 
 

6. ,,Zagadki”: 

 

 



 
 

7. ,,Bystre oczko” – edukacyjna gra interaktywna: 

 

 
 

https://www.janauczycielka.blog/2020/05/cwiczymy-spostrzegawczosc-

aka.html?spref=fb&fbclid=IwAR1py0LJcyv8D61mZDv6xh9vJI1lveT8nom4PrE

Mo3JqolwNUI5nlCCTEOc  

 

8. ,,Poidełko” 

Pszczoły potrzebują waszej pomocy!!! 

 Ponieważ w lecie panują upały, a pszczoły potrzebują wody, bez której nie 

przeżyją. Dlatego zachęcam was do pomocy im. Jak możecie pomóc? Otóż 

zróbcie własne poidełko. Wystarczy  podstawka, kamienie, szyszki, kawałki 

kory. To wszystko kładziemy na podstawkę i zalewamy wodą. Postawcie je na: 

balkonie, parapecie. Wtedy pszczoły będą mogły sobie pić, dzięki czemu one  

wyprodukują nam pyszny miód. 
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Praca krok po kroku 

 
1. Ślimak  

Materiały: 

 Duże muszle makaronowe 

 Ruchome oczka 

 Wykałaczki 

 Plastelina  

 
 

Aby wykonać ślimaka, należy z plasteliny uformować tułów i dodać kreatywne 

oczy, czułki oraz usta z czerwonej plasteliny. Czułki zrobiliśmy z dwóch, 

ułamanych końcówek wykałaczki i nabitych na nie małych, plastelinowych 

kulek .Muszle naszych ślimaków można ozdobić na różne sposoby. U nas 

wykorzystaliśmy do tego celu głównie plastelinę. Ale też świetnie nadaje się 

do tego brokat w kleju.  

 



 
 

2. Gąsienica 

Materiały: 

 Stara skarpetka 

 Ryż 

 Druciki kreatywne 

 Ruchome oczka 

 

Skarpetę napełniamy ryżem. Ściskamy w pewnej odległości od początku 

skarpetki, tak aby powstała kulka i wiążemy drucikiem (to będzie głowa).  

Następnie tak samo chwytamy skarpetkę w pewnych odległościach (tułw). 

Przylepiamy oczy. Malujemy buzię i gotowe. 

3. Biedronka  

 

Materiały: 

 Plastelina  

 


