
 

Niepubliczne Przedszkole Miś  

nauczanie zdalne gr. Maluchów, dn. 11.05.2020r 

Temat dnia: Na zielonej łące 

 
1. „Koszenie trawy” – zabawa ruchowo-naśladowcza.  

 

Rodzic mówi do dziecka: Zabawimy się w kosiarzy i będziemy 

dzisiaj kosić trawę. Dziecko naśladują ruchem wymienioną czynność, używając 

przy tym określenia: Ciach! 

 Naśladujemy koszenie trawy kosiarką oraz kosą  
 

2. „Zielony czy zielony?” – porównywanie różnych odcieni zieleni oraz 

wyszukiwanie barw w najbliższym otoczeniu. 

 

Rodzic układa na dywanie kartoniki – zamieszczone będą one w pdf o różnych 

odcieniach zieleni i zadaje poniższe pytania:  

- Jaki to kolor?  

- Czy wszystkie kartoniki są w kolorze zielonym?  

- Czym się różnią?  

- Który jest jaśniejszy, który ciemniejszy, a który najjaśniejszy? 

 

Po uporządkowaniu wiedzy na temat istnienia wielu odcieni koloru zielonego 

Rodzic daje dziecku obrazki przedstawiające przedmioty w różnych odcieniach 

zieleni. Następnie pokazuje kartonik z danym odcieniem zieleni mówiąc do 

dziecka: 

- Proszę znajdź przedmiot o takim odcieniu zielonego.  

Zabawa trwa tak długo, aż wszystkie przedmioty zostaną dopasowane. 



3. „Wysoka trawa” – zabawa ruchowo-naśladowcza.  

 

Dziecko naśladuje chodzenie po wysokiej trawie, wysoko podnosząc kolana, lub 

naśladują przedzieranie się przez gąszcz  

 

4. Karta pracy PDF.  

 

5. „Na zielonej łące”  

 

Wędrówki Skrzata Borówki – Łąka 

https://www.youtube.com/watch?v=LKLf5EN1Ff4  

 

Skrzat Borówka odwiedza swoja kuzynkę Koniczynkę. „Skrzat Borówka” to 

edukacyjny program dla dzieci przedstawiający świat przyrody i ekologii. 

 

6. „Odgłosy łąki” – słuchanie i rozpoznawanie odgłosów zwierząt żyjących 

na łące  

 

Rodzic pokazuje ilustracje zwierząt żyjących na łące: świerszcza, biedronki, 

pszczoły, żaby, bociana, myszy (znajdują się one w PDF).  

Dziecko stara się rozróżnić je i nazywać.  

Proszę następnie wysłuchać,  jakie wydają odgłosy te zwierzęta, i zachęcić 

dziecko do naśladowania, np. żaba – kum, kum, ropucha – rech, rech, pszczoła – 

bzz, bzz,świerszcz – cyt, cyt, bocian – kle, kle 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IoC7WCfx6Z0  
 

 

7. Piosenka na ten tydzień 

Urwisowo – bąki z łąki  https://www.youtube.com/watch?v=eOOfjYBIyak  
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ZADANIE SPECJALNE 

Proszę, aby Miś udał się na spacer na lakę  (lub pobliski trawnik), Zajął się 

obserwacje naturalnego środowiska, badaniem kępki trawy i źdźbła.  

Uwaga! Należy wcześniej sprawdzić teren, czy spełnia wymogi pod 

względem bezpieczeństwa i higieny.  

Jeśli posiadacie lupę w domu zabierzcie ją ze sobą aby za jej pomocą zobaczyć 

trawę z bliska.  Proponuje też dla bardziej odważnych rodziców i Misiów 

chodzenie na bosaka, turlanie się . Dzięki temu dziecko zdobędzie 

sensoryczne doświadczanie miękkości trawy. Proponuje także użyć innych 

zmysłów np. węchu   

 


