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Co dzieje się na łące?
I
• Ćwiczenia graficzne: Sieć pajęcza.
Arkusz szarego papieru, czarny marker. R. rysuje na arkuszu szarego
papieru przecinające się linie główne pajęczyny i zapoczątkowuje
rysowanie linii poziomych pomiędzy nimi, które kończy rysować dziecko
• Zabawa dydaktyczna Policz, ile jest… Koperty z liczmanami – sylwetami
owadów, duża kostka do gry z oczkami – od 1 do 4 (lub do 5). Dziecko
otrzymują od R. koperty, w których są liczmany – sylwety owadów,
podaje ich nazwy.
R. mówi wyliczankę:
Biedroneczko, leć do nieba, przynieś mi kawałek chleba. Raz, dwa,
trzy, rzucasz ty!
D. wyjmuje z kopert tyle liczmanów, ile oczek jest wyrzucone na
kostce. R. sprawdza poprawność wykonania zadania.

II.
• Zabawa: Rodzina pająków. Talerzyki papierowe z różną liczbą kropek (po
4 lub 5) czarna farba, flamastry, mokre chusteczki. Dziecko odbija na
talerzykach papierowych kciuk zamoczony w farbie tyle razy, ile jest
kropek. Po odbiciu kciuków wyciera ręce mokrymi chusteczkami.
Następnie dorysowuje flamastrami odnóża, czułki i oczy pająków,

pamiętając, że pająki po każdej stronie mają cztery odnóża. Na talerzyku
dorysowują pajęczynę.
• Karta pracy. Zał. 1 Ćwiczenia grafomotoryczne: Te, co fruwają na łące.
Wzory do rysowania po śladzie przygotowane przez R., koszulki,
flamastry. Dziecko wybiera rysunek, wkłada do koszulki, rysuje
flamastrem po zaznaczonym śladzie, bez odrywania ręki, zwierzęta łąki:
motyla, biedronkę, osę.
•

https://www.youtube.com/watch?v=A50yGEyI9Ac Rysunek i
kolorystyka pająk | Jak narysować sieć pająków | Rysowanie i
Kolorowanie dla Dzieci

III

1. Lata mucha.
Rodzic recytuje rymowankę, a dziecko głaszcze wymienione części ciała
wymienione w rymowance.
Lata mucha koło ucha,

lata mucha koło brzucha,

lata bąk koło rąk,

lecą muszki koło nóżki,

lecą ważki koło paszki,

biegną mrówki koło główki,

lata pszczoła koło czoła,

pełznie gąsieniczka koło policzka.

2. Owady na łące – praca plastyczna.
Potrzebne: plastelina lub glina, zielona krepina, nożyczki, tektura lub sztywny
karton.
Dziecko wykonuje z plasteliny podobiznę owada mieszkającego na łące: motyla,
pszczołę, osę, żuka, mrówkę itp. Po czym wykonuje makietę łąki – nacina
krepinę, umieszcza na niej swoją pracę.
3. Dziecko w sposób dowolny improwizuje ruchem piosenkę.
Improwizacja ruchowa do piosenki ,,Mała biedroneczka”
https://www.youtube.com/watch?v=BeLMx4273_E

Zał. 1 (do wyboru)

