
 
 

Krąg tematyczny: CO W TRAWIE PISZCZY? 

1. „Poranek na łące ” – opowiadanie ruchowe: 

Nastał ranek. Zaświeciło słoneczko. Pszczoły jak zwykle opuszczają ul i 

fruną na łąkę, do sadu i ogrodu (naśladuj lot pszczoły). O! Ile kwiatów – 

mała pszczółka siada na pachnącym dzwoneczku i rozpoczyna zbieranie 

nektaru ( powoli poruszaj rękami - skrzydłami, wykonuj kilka kroków w 

miejscu, przysiad, ułóż ręce w kształcie koszyczka, naśladuj zbieranie do 

niego nektaru, następnie ponowne naśladuj lot). Nagle pojawia się 

niedźwiadek (naśladuj ruchy niedźwiadka, przenoś ciężar z lewej nogi na 

prawą). Niechcący potrąca dzwoneczek. Przerażona pszczółka unosi się 

wysoko ponad łąkę. Strasznie się denerwuje i woła głośno do niedźwiadka: 

– Przeszkadzasz mi w pracy. Uciekaj stąd, bo pożałujesz (energicznie 

poruszaj zaciśniętymi pięściami, biegaj w miejscu i powtarzaj: bz, bz). 

Niedźwiadek odchodzi z opuszczoną głową. – Przepraszam (naśladuj ruchy 

niedźwiadka). Pszczoła wraca do ula i przez chwilę odpoczywa (biegaj 

drobnymi krokami, poruszaj skrzydłami; na zakończenie przejdź do leżenia 

na dywanie, pozostań przez chwilę w bezruchu). 

2.  „Jak żabka” – ćwiczenie logopedyczne:   

 

 

 



 
 

3. ,,Niebieski motylek” – wiersz: 

Niebieski motylek 

Maciejka Mazan 

Przyleciał motylek 

leciutki jak płatek, 

niebieski jak niebo, 

uroczy jak kwiatek. 

Jakby fragment nieba 

zleciał w dół na chwilę… 

A potem – poleciał 

niebieski motylek… 

 

Pytania do wiersza: 

 Jak wyglądał motylek z wiersza? Jaki był? 

 Jak jeszcze mogą wyglądać motyle? 

 Z czym kojarzą się wam motyle? 

4.,,Motyle” 

 

 



 
 

Popatrz na motyle i opowiedz jak wyglądają? 

Którego motyla już widziałeś? 

Który motyl najbardziej Ci się podoba?  

Popatrz jak powstaje motyl: 

 

5. Karty pracy: 

Karta pracy 3, karta nr. 76 

 

6. ,,Znajdź różnicę”  

 



 
 

  

 

 

  

7. ,,Łąka” – gra planszowa: 

 

 



 
 

Przygotuj:  

 2 pionki  

 Kostki: 1 zwykła dla każdego gracza z oczkami  

 

Zasady gry:  

 

 Na początku każdy z graczy ustawia swój pionek na polu z motylem 

(każdy na innym).  

 Celem gry jest przemieszczenie motyla dookoła całej łąki.  

 Gracze poruszają się na zmianę.  

 Po rzucie kostką przesuwają pionek na najbliższe pole z wylosowaną 

liczbą (w kierunku wskazywanym przez strzałkę).  

 Kto pierwszy przeleci przez swoje pole startowe ten wygrywa.  

 

 

                                              

 

                

 

 

 

 


