
1. Rozmowa na temat łąki z wykorzystaniem ilustracji. R. prezentuje dzieciom dużą ilustrację łąki, 
rozkłada również zdjęcia przedstawiające różne zwierzęta łąkowe (np.: motyla, pasikonika, 
biedronkę, ślimaka, żabę, bociana). Jak wygląda łąka? Co na niej rośnie? Jakie można spotkać na niej 
zwierzęta? Jakiego koloru jest na łące najwięcej? Jak myślicie, jakie dźwięki słychać na łące? 
Spróbujcie je naśladować. (Jeśli to możliwe, R. organizuje spacer na łąkę. Dzieci obserwują rośliny i 
drobne zwierzęta przez lupę). Rozbudzanie zainteresowania przyrodą i otaczającym światem. 

2.Wys uchanie wiersza ł Ela Pasławska 

 NA ŁĄCE

Na łące, na łące, jest kwiatów tysiące:

są tam stokrotki białe

i dzwonki pachnące, i dużo innych kwiatów.

Na łące, na łące, jest ssaków tysiące:

są krety czarne, co kopią kretówki

i zajączki szare, co mają ziemne kryjówki

i różne inne zwierzaki...

Na łące, na łące, lata owadów tysiące:



są tam motyle różnokolorowe,

w paseczki i kropeczki,

po kwiatach skaczą pszczółki,

które w chowanego bawią się

i śpiewają sobie tak:

"La, la, la, jestem pszczółka pracusia,

La, la, la, jestem pszczółka pracusia..."

Nad łąką, nad łąką

świeci żółte słonko,

latają tam ptaszki:

jaskółki i sójki i małe kukułki.

Śpiewają piosenki, stukają w bębenki.

I jeszcze na tej łące

jest zielonych potworów tysiące!

Mają oczy takie duże,

a nóżki jak serdelki.

Siedzą sobie cicho w trawie,

lub rechoczą tak:

"Re-re kum, kum. Re-re kum, kum..."

3.Rozmowa na temat wiersza-swobodne wypowiedzi dzieci



4.Pokoloruj ilustrację (technika dowolna)

1.Słuchanie wiersza Doroty Gellner Nóżki.

Nóżki

Sto nóg ma stonoga, 

ja dwie nóżki mam .

 Hop! Hop! 

Skaczę na nich,

 biegam tu i tam .

Stół ma cztery nogi,



 a fortepian trzy .

 A ja mam dwie nóżki

 i wystarczy mi!

2. Zabawa ruchowa z pokazywaniem do wiersza. R. powtórnie czyta wiersz i ilustruje jego treść za 
pomocą ruchów (według pomysłu R.). Dzieci go naśladują. Rozwijanie umiejętności improwizacji. 

3. Rozmowa na temat wiersza. Co to jest stonoga? Jak wygląda? N. wyjaśnia dzieciom, że stonogami 
zwykle nazywamy różnego rodzaju niewielkie zwierzęta, które mają wiele nóg. Ile wy macie nóg? Ile 
nóg ma fortepian? (N. pokazuje zdjęcie instrumentu). Ile nóg ma stół? Do czego służą nam nogi?

4. Praca plastyczno-techniczna „Stonoga”. R. rozdaje dzieciom rolki po papierze toaletowym. Dzieci 
oklejają je papierem kolorowym lub malują farbami. Następnie R. nawleka wszystkie rolki na sznurek,
doczepia głowę, tworząc stonogę.
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