Drodzy Rodzice, Kochane Dzieciaczki,
Wiosenne tygodnie to dobry czas, by obserwować zmieniającą się przyrodę.
Dlatego proponujemy temat „ Na łące”. Zwrócimy szczególną uwagę na jej mieszkańców
i rośliny na niej rosnące.

1. Wyprawa pewnej biedronki (Magdalena Wójcik)
W ciepły, długi dzień majowy,
gdy nad łąką słońce grzało,
pewna śliczna biedroneczka wyruszyła w podróż małą.
Nic nikomu nie mówiła,
tylko plecak wzięła spory i do pszczoły się udała,
chciała różne znać kolory.
Pszczółka słońce pokazała,
paski żółte swe na grzbiecie…
„Nie ma żadnych wątpliwości, wszystko żółte jest na świecie”.
Biedroneczka się zdziwiła: „Czy ta pszczoła rację miała?
Mój kubraczek jest czerwony.
Prawdę znać bym wreszcie chciała”.
Poszła dalej, myśląc sobie,
co jej powie pasikonik.
To artysta, wszędzie bywa.
On powoli zdjął melonik.
Spojrzał w lewo, spojrzał w prawo,
w lustrze się dokładnie przejrzał.
„Moja droga, wszędzie zieleń!”.
Dla pewności liść obejrzał.
Wtem spotkała czarną mrówkę,
w pracy dziś od rana była.
„Kolor? Czarny oczywiście!”.
I się wcale z tym nie kryła.
„Każdy mówi co innego”.
Biedroneczka posmutniała,
przystanęła pod listeczkiem,
sił już dalej iść nie miała.
Gdy zawrócić właśnie chciała,
mucha nagle się zjawiła.
Okulary wielkie zdjęła,
jasno sprawę postawiła.
„W kółko latam po tej łące,

więc posłuchaj mnie, biedronko.
Świat jest przecież kolorowy,
trzeba widzieć trawę, słonko…
Fiołki, chabry, kopiec kreta, polne maki, błękit nieba.
Zapamiętaj, przyjaciółko, wszystko to dostrzegać trzeba”
Pytania do wiersza:
•
•
•
•
•

Gdzie wyruszyła biedronka i w jakim celu?
Kogo odwiedziła na początku podróży i czego się dowiedziała?
Co powiedziały jej kolejne napotkane zwierzęta?
Co uświadomiła jej mucha?
Jakiego koloru jest świat?

2. „Wędrówki Skrzata Borówki” - odc. 3 – Łąka
https://www.youtube.com/watch?v=LKLf5EN1Ff4

3. Prawda, czy fałsz?- rymowanki Joanny Wołoch
(Rodzic czyta rymowana zagadkę, a dziecko określa, czy zdanie jest prawdziwe (podskakują),
czy fałszywe (tupią).

Piękny motylek – każdy to powie –
kapelusz nosi na swojej głowie.
Pszczółki na łące nektar zbierają,
żółte paseczki na odwłoku mają.
Raz mrówka mała – jak głosi plotka,
wybrała na męża małego kotka.
I duży, i mały – każdy z nas to wie,
że osa może użądlić cię.
Każda biedroneczka siedem kropek ma,
do tego na gitarze bardzo pięknie gra.
Pająk zaplata pajęczą sieć,

bo na śniadanie muszki chciałby zjeść.
Konik polny podskakuje w swym różowym fraku,
a gdy się zmęczy, to siada na czerwonym maku.
4. Bzycząca zabawa
https://www.youtube.com/watch?v=pL3M-z7n7Ts
Wysłuchaj piosenki , a następnie wykonaj do niej ilustrację
1.Na zielonej łące zabawa niebywała,
stonoga aż wypieków na buzi dostała.
Z chrabąszczem na trawie wywija piruety,
biedronka nie chce z żukiem zatańczyć niestety.
Ref.:
Bzyk-bzyk-bzyk, bzyk-bzyk-bzyk – biedronko moja miła,
bzyk-bzyk-bzyk, bzyk-bzyk-bzyk – z kim byś zatańczyła?
2.Na zielonej łące zabawa doskonała,
biedronka wnet do tańca pająka wybrała,
lecz biedak się speszył, splątały mu się nóżki,
przykleił się do sieci i uwolnił muszki.
Ref.:
Cyk-cyk-cyk, cyk-cyk-cyk – biedronko moja miła,
cyk-cyk-cyk, cyk-cyk-cyk – z kim będziesz tańczyła?
3.Na zielonej łące zabawa wyśmienita,
motylek z żukiem tańczy tango, choć już świta.
Tańczą osy, bąki, mróweczek nikt nie zliczy,
biedronka sama w kącie, swoje kropki liczy.
Ref.:
5. Zabawy muzyczno- ruchowe „Na łące” Sebastian Dusza
https://www.youtube.com/watch?v=_MJUccU_vp4

6. Praca plastyczna „Stemplowana łąka”
https://www.youtube.com/watch?v=q85x875FfGc

Przypominamy także o korzystaniu z propozycji zamieszczanych na stronie Misiowej Mamy.
Codziennie o 19 pojawiają się nowe aktywności na kolejny dzień.
https://www.facebook.com/anetakone/

Zapraszamy na ciekawe spotkania z wrocławskiego ZOO, które można zobaczyć na Facebooku
#domoweZOO.
To cykl spotkań edukacyjnych, które odbywają się na żywo na profilu @wroclawskiezoo. Celem jest
zainteresować zwierzętami odbiorców, głównie dzieci. Pracownicy zoo prezentują wybrane gatunki
podchodząc do nich z kamerą jak najbliżej się da. Spotkania prowadzone są przez opiekuna zwierząt i
edukatora, aby jak najciekawiej zaprezentować bohaterów. Każde spotkanie kończy się zadaniem
domowym np. pracą plastyczną lub zagadką. Transmisje na żywo odbywają się dwa razy w tygodniu –
środy i piątki, zawsze o godzinie 12:00
https://www.facebook.com/wroclawskiezoo/?__tn__=%2Cd%2CPR&eid=ARAN0QP2uWxJV8sdSAaPsBykgmLdqu110jk576LIl_YetieSL1X8l6gi9Q850n25Y58bkKTG2MXcf
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