
Zajęcia zdalne ,,Mali odkrywcy’’ 14.04.2021r. 

Temat: Wiosenna łąka. 

Dzieciaki przygotowałam dla Was kilka zagadek słuchowych – 

zwierząt – które można spotkać na wiosennej łące. Na początek 

nazwijcie zwierzęta na obrazkach i podzielcie ich nazwy na sylaby, a 

starsze dzieci również na głoski. 

 

 



 

 



 

 Teraz przygotujcie swoje uszy, nie patrzcie na ekran komputera! 

Spróbujcie odgadnąć odgłosy wydawane przez poszczególne 

zwierzęta. Powodzenia! 

wiosenna pieśń pszczół - YouTube 

 

odgłosy żaby - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=MLEDvTAtlnY
https://www.youtube.com/watch?v=fxLkVDCyUVg


 

Tak gra konik polny / The grasshopper's concert - YouTube 

 

Klekot bociana białego (Ciconia ciconia) - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=WU57ZdkUk5k
https://www.youtube.com/watch?v=tRyKgzMtCfY


 

Efekt dźwiękowy muchy - YouTube 

 

Przeczytanie dzieciom opowiadania ,,Wiosenna wycieczka” 

,,Wiosenna wycieczka” 

Idziemy poznawać i podpatrywać przyrodę. Ale w co będziemy zbierali 

nasze skarby? Nie możemy iść na taką wyprawę z pustymi rękami!... 

Mało zobaczymy i nic nie przyniesiemy, bo wszystko nam się zniszczy 

https://www.youtube.com/watch?v=8q0poDwrlj8


po drodze. Jeżeli chcemy coś zobaczyć dokładnie, musimy ze sobą 

zabrać: 

- lupę kilkakrotnie powiększającą (najlepsza jest lupka powiększająca 

20 razy, nazywana przez dzieci „czarodziejskie szkiełko”).  

Dzięki lupie obejrzymy świetnie: kwiaty, włoski na liściach, ptasie 

piórka, biedronkę, ziarnko piasku, pączki na drzewach i wiele innych 

niezmiernie ciekawych rzeczy, niedostrzeganych gołym okiem.  

- lornetkę polową, która przybliży nam ptaki w locie, gniazda na 

wierzchołkach drzew, bociana po drugiej stronie rzeki, wiewiórkę 

siedzącą na wysokiej gałęzi, sarny daleko pod lasem, dziką kaczkę czy 

łabędzia pływającego na falach jeziora. Do zbierania skarbów 

przyrody przydadzą się nam: 

- słoiki, puszki, butelki - zbierzemy do nich rośliny wodne, ślimaki do 

akwarium, jagody, borówki i poziomki 

- pudełka, torebki, woreczki - na szyszki sosny i świerka, puch topoli, 

muszelki, kamyki i czysty piasek 

Na wycieczce przyrodniczej zobaczymy wiele dziwów - jeśli będziemy 

mieli uszy i oczy otwarte. Ale czy wszystko zapamiętamy? Musimy sobie 

pomóc w zapamiętywaniu. Do tego posłuży nam: 

- ołówek i zeszyt, w którym narysujemy biedronkę, kwiat jabłoni, stare 

drzewo napotkane po drodze, kształt liścia kasztanowca, wiewiórkę, 

dzięcioła, kwitnącą różę i krótko mówiąc to wszystko, co nam się po 

drodze będzie podobało, co nas zainteresuje. Takie szkice „na kolanie” 

to świetny materiał do naszej kroniki 

czy też do kartoteki. 

- aparat fotografczny, by utrwalić na zdjęciu wspaniały las, stado 

jaskółek na drutach telegraficznych, krowy pasące się pod lasem, 

kwitnącą wiśnię, stracha na wróble. 

Przyda nam się również latarka, scyzoryk, no i, oczywiście, torba 

podróżna lub chlebak, do którego zapakujemy wszystkie przedmioty i 

w którym przyniesiemy zebrane skarby. Teraz, po powrocie z wycieczki 



- mamy czas, by spokojnie uporządkować nasze zbiory, wrażenia i 

obserwacje. Ileż to „hasełek” przybędzie w naszej kartotece! - 

„skowronek”, „biedronka”, „dąb”, „jaszczurka”, „paproć”, 

„dzięcioł”, „zając”, „drozd śpiewak”… 

Ciekawy jest plon naszej wycieczki. Możemy być dumni! 

Maria Kownacka 

,,Łąka” zabawa twórcza. 

Rodzic prosi, aby dziecko dokończyło zdanie:  

Kiedy myślę o łące, widzę… 

(np. zieloną trawę, latające pszczoły). 

Wszystkie odpowiedzi dziecka można zapisać na kartce.  

 

Zadanie w podręczniku str.10,11. 

Rozmowa z dzieckiem na temat zachowania się na łące. 

Pamiętaj, że na łące jesteś gościem: 

• Zachowuj się tak, aby nie wypłoszyć gospodarzy z ich domów. 

• Nie zostawiaj po sobie śmieci, papierków, pustych butelek, 

torebek. 

• Nie niszcz roślin, które są domem i pokarmem wielu zwierząt. 

Nigdy nie należy: 

• łapać owadów i żab do słoików, torebek, 

• łapać motyli, biedronek i ściskać je w rękach, 
• krzyczeć i biegać po łące, jeśli słyszymy tam śpiewające ptaki. 

 

Teraz się troszkę poruszacie, słuchajcie uważnie poleceń oraz 

muzyki do której będziecie wykonywali określone ruchy: „Na łące” 

Na łące - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=3OJHt-oEyTk


 

Na koniec chciałabym Wam zaproponować wykonanie prostej pracy 

plastycznej – biedroneczki. Do jej wykonania będziecie potrzebowali: 

kolorowy blok rysunkowy (kolor: niebeski, czerwony, zielony), klej,  

nożyczki,  czarny mazak, ołówek,  szklankę. 

Niebieską kartkę zginamy na pół. Na czerwonym papierze 

odrysowujemy szklankę – dwa razy. Wycinamy dwa koła – jedno 

przecinamy na pół. Z zielonego papieru tniemy paseczki trawy, które 

następnie naklejamy na niebieską kartkę. Na trawie przyklejamy 

czerwone elementy, które będą brzuszkiem naszej biedronki. 

Następnie dorysowujemy czarnym mazakiem głowę z czułkami, nogi 

oraz kropki. Gotowe! Poniżej można zerknąć na sposób wykonania 

pracy. 



 


