
 
 

Krąg tematyczny: CO W TRAWIE PISZCZY? 

1. „Lubię leżeć na trawie ” – improwizacja ruchowa do piosenki: 

Potrzebne nam będą 2 długie paski bibuły lub 2 chustki. Dziecko chodzi 

naokoło dywanu trzymając wstążki. 

Piosenka dostępna na youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=WIZqw5Vtros  

1. Lubię leżeć na trawie,       (machanie wstążkami) 

tutaj jest tak ciekawie. 

Przyleciała biedronka, 

wita inne stworzonka. 

Przyleciała biedronka, 

wita inne stworzonka. 

 

2. Motyl siada na ziołach,      (przysiady z wstążkami)) 

obok kręci się pszczoła, 

nie ma czasu na plotki, 

produkuje miód słodki. 

Nie ma czasu na plotki, 

produkuje miód słodki. 

 

3. Nie uwierzysz, kolego,      (marsz z wstążkami) 

idą mrówki gęsiego, 

każda niesie zapasy 

do mrowiska pod lasem. 

Każda niesie zapasy 

do mrowiska pod lasem. 

 

4. Skacze, hop!, polny konik,  (podskoki z wstążkami) 

woła, by za nim gonić. 

Wolę leżeć na trawie, 

tutaj jest tak ciekawie. 

Wolę leżeć na trawie, 

tutaj jest tak ciekawie 

 

2.  „Powtórz, co słyszysz” – ćwiczenie artykulacyjne:   

Rodzic wypowiada samogłoski: e, a, o, u, i, y. Dziecko powtarza je za 

rodzicem, z różnym tempem i natężeniem głosu. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WIZqw5Vtros


 
 

3. ,,Detektyw Biedronka” – zabawa tropiąco – badawcza: 

Jak wiesz, owady i rośliny na łące są bardzo maleńkie. Dlatego aby dobrze je 

zobaczyć, obserwatorzy używają specjalnego sprzętu powiększającego, takiego 

jak lupa i mikroskop. 

 

 

 

ZADANIE 

Twoim zadaniem będzie dzisiaj zabranie na spacer, na łąkę całej rodziny. 

Zapytaj mamy czy macie w domu lupę, która ułatwi Ci obserwowanie. 

Obserwując, powąchaj również kwiaty, które spotkasz na łące. 

Po spacerze odnotuj swoje obserwacje na ,,Karcie obserwacji” – zaznacz co 

znalazłeś (możesz zaznaczyć kropkami ile było owadów). Możesz również 

pobawić się z rodzeństwem, a później policzyć, kto znalazł więcej.  

Udanej zabawy!!! 

 

(Cała karta znajduje się w formacie PDF na ostatniej stronie) 



 
 

4. Karty pracy: 

Kącik artysty, karta nr. 28 

 

 

 

5. ,,Wędrówki Skrzata Borówki” – film edukacyjny: 

Zachęcam do obejrzenie filmu przyrodniczego o łące i jej mieszkańcach.  

 
 Wędrówki Skrzata Borówki - odc. 3 – Łąka 

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

 Łąka - kwiaty polne z wykorzystaniem AAC 

https://www.youtube.com/watch?t=93s&v=MrHYF7FZQvs&fbclid=IwAR

1RFkhu9om9ETI7s_S4ZngcB4ZqO8Gv3F24hN5UF-

7lYQioYc2MglTRCsc&app=desktop  

  

  
 

 

  

6. ,,Łąka” - zagadki słuchowe: 

Łąka                                                        
 

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

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LKLf5EN1Ff4
https://www.youtube.com/watch?t=93s&v=MrHYF7FZQvs&fbclid=IwAR1RFkhu9om9ETI7s_S4ZngcB4ZqO8Gv3F24hN5UF-7lYQioYc2MglTRCsc&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?t=93s&v=MrHYF7FZQvs&fbclid=IwAR1RFkhu9om9ETI7s_S4ZngcB4ZqO8Gv3F24hN5UF-7lYQioYc2MglTRCsc&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?t=93s&v=MrHYF7FZQvs&fbclid=IwAR1RFkhu9om9ETI7s_S4ZngcB4ZqO8Gv3F24hN5UF-7lYQioYc2MglTRCsc&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=CSJSdXymXYY


 
 

 

7. ,,Gdzie jest żaba?” – opowiadanie na podstawie ilustracji:  

 

Wskazujemy dziecku obrazek. Dziecko mówi pełnym zdaniem: 

 

Żaba jest… 

 

 
 



 
 

 

Załącznik ,,Karta obserwacji” 

                                              

 
                

 

 

 

 


