
Łąka w maju 11.05 – 15.05 

Na początek, co widzicie na obrazku? (łąka) 

 

Teraz spróbujcie rozwiązać zagadki: 

Na łące kumkają, zielone sukienki mają. (żaby) 

Przyleciał zza morza 

I chodzi po łące, 

Uciekają od niego 

Żabki kumkające. (bocian) 

Ma czerwony płaszczyk 

W czarne kropeczki. 

Zjada mszyce – to owad 

Bardzo pożyteczny. (biedronka) 

Kolorowe dwa skrzydełka, 

To ozdoba łąki wielka. (motyl) 

 



Spróbujcie naśladować to co się dzieje w wierszyku: 

Na łące żaby kumkały:                                    (skaczcie jak żaby) 

re, re, kum, kum, re, re, kum, kum.               (naśladujcie dźwięki) 

Koncert piękny wszystkim dały,                    (udawajcie, że dyrygujecie orkiestrą) 

re, re, kum, kum, rech.                                  (Skaczcie jak żaby, naśladujcie ich dźwięki) 

Zielone suknie włożyły,                                 (udawajcie, że zakładacie sukienkę) 

re, re, kum, kum, re, re, kum, kum.             (naśladujcie dźwięki) 

Swoim śpiewem zachwyciły,                        (zróbcie piękny ukłon) 

re, re, kum, kum, rech.                                 (Powtarzajcie dźwięki) 

Ćwiczenie logopedyczne. 

Nad wiosenną łąką świeciło ciepłe słoneczko. Swoimi promykami świeciło wysoko na niebie (czubek 

języka przesuwa się po górnej wardze, usta otwarte) i ogrzewało ziemię (czubek języka przesuwa się 

po dolnej wardze przy otwartych ustach). Promyki ogrzewały wszystkie zakamarki. Ogrzały też norkę 

krecika, który powoli wysunął z niej nosek (wargi ściśnięte, czubek języka wysuwa bardzo delikatnie). 

Słonko obudziło też małego węża, który najpierw zasyczał cichutko: sssss (dzieci powtarzają – zęby 

złączone, wargi rozciągnięte, język przy dolnych zębach), a potem wysunął spod liści swoje długie 

ciało (usta otwarte szeroko, długi i wąski język wysuwa się jak najdalej do przodu i chwilę pozostaje 

nieruchomy). Wąż rozejrzał się ciekawie po świecie (usta otwarte, długi i wąski język dotyka na 

przemian prawego i lewego kącika warg). Pod kamieniem obudziła się też żabka (usta szeroko 

otwarte, płaski język spoczywa nieruchomo na dnie jamy ustnej). Żaba wesoło uśmiechnęła się do 

słonka (wargi szeroko rozciągnięte) i zawołała: kum, kum, kum! (dzieci powtarzają – rozciągają wargi 

po każdym kum). 

 

„Motyl” – tworzymy swojego motylka 

Potrzebne materiały: 

 rolka po papierze toaletowym 

 papier kolorowy; 

 nożyczki; 

 klej; 

 ołówek, flamaster. 

  



1. Na rolce namaluj buźkę motyla. Rolkę możesz okleić papierem kolorowym. 

 
2. Z kolorowego papieru wytnij skrzydła o dowolnym kształcie.

 
3. Skrzydła możesz ozdobić w dowolny sposób: kolorując je, malując różne wzorki czy 

przyklejając różne kształty z kolorowego papieru. 

 
4. GOTOWE!   

 
5. Pochwalcie się swoimi motylami wysyłając zdjęcia na nasz e-mail grupowy . 

  



Weźcie swoje motyle i bawcie się swobodnie do wiersza „Piłka i motyl” 

Irena Landau „Piłka i motyl” 

Jaś rzucał piłeczkę wysoko, 

pod chmury, 

za piłką motylek podfruwał do góry. 

Piłeczka wysoko – motyl jeszcze wyżej, 

piłeczka opada – motyl jeszcze niżej, 

motyl wyżej niż piłeczka, piłka, 

wyżej niż motylek, 

potem razem obok siebie lecą 

króciutką chwilę, 

piłka wyżej – motyl niżej, 

motyl wyżej – piłka niżej, 

motyl niżej – piłka wyżej, 

piłka niżej – motyl wyżej. 

Tak by się bawiły do samego rana, 

gdyby Jasia na kolację 

nie zabrała mama. 

Piosenka „Bal na łące” 

https://www.youtube.com/watch?v=VL-IW-Xy0Jo 

Tekst piosenki: 

1. Kiedy świeci słoneczko, 

to na łące nad rzeczką 

świerszcze stroją skrzypeczki 

do wiosennej poleczki. 

2. Dylu – dylu już grają, 

grube baki śpiewają, 

myszki tańczą poleczkę, 

sapią przy tym troszeczkę. 

https://www.youtube.com/watch?v=VL-IW-Xy0Jo


3. A trzy małe biedronki 

nie chcą tańczyć tej polki  i czekają na walca, 

aby tańczyć na palcach. 

 

 

 

 


