2. TEMAT: „MIESZKAŃCY ŁĄKI”
Cel: Zapoznanie z budową oraz sposobem zachowania się ślimaka, żaby
i pszczoły.
Posłuchajcie wiersza „Łąka” (Iwony Salach)
Łąka tylu ma mieszkańców
Zwierząt, roślin kolorowych.
Tu motylek, a tam pszczółka
Tutaj kwiatek – o! różowy.
Z kopca wyszedł krecik mały
Obok niego idzie mrówka.
Na rumianku w krasnej sukni
Przycupnęła boża krówka
Nad tą łąką kolorową
Bal wydały dziś motyle.
Zapraszają wszystkie dzieci
Więc zatańczmy z nimi chwilę."



Powiedzcie, kto mieszkał na łące?
Kto wydał bal na łące? Kogo zaprosiły?

Wyjaśnienie trudnych słów występujących w tekście wiersza:
Boża Krówka - to potoczna, ludowa nazwa chrząszcza czerwonobrunatnego lub żółtobrązowego
w czarne kropeczki. Krasna suknia – jaskrawoczerwona, piękna suknia.
Czy znasz?
 Pająka
 Ważkę
Połącz owady
i pająki
z ich cieniami

Dzieci młodsze
Rozwiążcie zagadki. Pokażcie odpowiedni obrazek

Dzieci starsze
Rozwiążcie jeszcze te zagadki:
 Co to za wspaniały muzykant, skacze po łące i lubi cykać. /konik polny/
 Czerwone nogi i białe piórka, przed nim do wody żaby dają nurka. /bocian/
 Ledwie błyśnie słońce złote, słychać brzęk wesoły, to robią miodek pracowite …/pszczoły/
 Kto to taki? Pewnie wiecie, choć nie rybak, łapie w sieci. Siedzi cicho, pilnie słucha, czy mu w
sieć nie wpadła mucha. /pająk/
 Nad stawem, nad łąką sporo ich się zbiera, każda jest podobna do helikoptera. /ważki/
 Co brzmi w trzcinie w Szczebrzeszynie? /chrząszcz/
 Bzyka koło ucha, nie osa, nie mucha, kiedy Cię ukłuje, bąbel wyskakuje. /komar/

A teraz poznacie bliżej niektóre zwierzęta mieszkające na łące:
ŚLIMAK
„Pełzający jegomość" - poznawanie wyglądu ślimaka.
Popatrzcie na zdjęcie ślimaka. Opowiedzcie jak wygląda?
/Zwracamy uwagę na wygląd muszli oraz na wyraźnie zaznaczone czułki/.









Posłuchajcie ciekawostek o życiu ślimaków:
Ślimak winniczek to największy ślimak występujący w Polsce, zamieszkuje tereny o dużej
wilgotności – lasy, parki, ogrody. Przy dużym szczęściu dożyje od 5 do 8 lat.
Żywi się świeżymi liśćmi. Zimuje w ściółce, ukryty pod roślinnością. Ma bardzo szorstki język.
To dzięki niemu, może jeść nawet pokrzywy. Ślimaki, wylęgają się z małych jajek.
Oczy ślimaka, umieszczone są na samym końcu jego dłuższych czułek, natomiast krótsze czułki,
służą do „obmacywania” przedmiotów.
Ślimaki są jednym z najwolniejszych stworzeń na planecie.
Są prawie całkowicie ślepe, ale mają świetny zmysł węchu.
W czasie zimy, ślimaki zapadają w sen zimowy. Starannie zakopują się i zamykają swoje muszle.
Śluz ślimaka, bardzo mu pomaga. Właśnie dzięki niemu, ślizgając się po ziemi i napotkanych
przeszkodach, przesuwa się do przodu. Również śluz pomaga ślimakowi w wspinaczce, to dzięki
niemu trzyma się i nie spada.
Ciekawostki o ślimakach
http://sadurski.com/slimak-ciekawostki-o-slimakach/

Mamy wiele rodzajów ślimaków, popatrzcie:

„Muszla ślimaka" – ułóżcie z kolorowego sznurka sylwetkę ślimaka.
Rodzic wręcza dziecku kolorowy sznurek. Dziecko układa z niego skręconą muszlę ślimaka.

„Ślimak" - masażyk
Rodzic recytuje rymowankę i rysuje spiralną skorupę ślimaka palcem wskazującym na plecach
dziecka. I na odwrót: dziecko rysuje na plecach rodzica - wspólne recytują rymowankę.

Czy wiecie, że -24 maja, obchodzony jest Dzień ślimaka?.
ŻABA
„Skacząca panienka" - poznawanie wyglądu żaby.
Popatrzcie na zdjęcie żabki. Opowiedzcie jak wygląda?

Posłuchajcie ciekawostek na temat żabek:
 Żaby są niesamowite. Przechodzą od życia całkowicie pod wodą do zwierzęcia, które oddycha
powietrzem. Nie mogą żyć w morzu ani w słonej wodzie.
 Średnia długość życia żaby wynosi od 10 do 14 lat. Rekordzistki żyją nawet trzydzieści lat.
 Mają długi język, którym łowią pożywienie. Są drapieżnikami, które polują na owady, myszy,
węże, a nawet małe ptaki.
 Lubią wygrzewać się na słońcu, częściowo zanurzone w wodzie lub będąc na słonecznym
brzegu. Gdy jest im gorąco – kąpią się. Skóra żab absorbuje wodę, dlatego nie muszą one
używać otworu gębowego, żeby pić. Żaby śpią z otwartymi oczami.
 Niektóre żaby potrafią skoczyć na odległość trzydzieści razy przewyższającą długość ich ciała.
 Za najbardziej toksyczne żaby uznawane są te, które wydają się nam najpiękniejsze, a więc
mają jaskrawe, piękne kolory. Jest to sygnał ostrzegawczy, a żaby te produkują trujące
substancje, którymi pokrywa się ich ciało.
 Żaby mają też wrogów. Chętnie jedzą je jeże, dużo mniej chętnie – bociany (w czasie karmienia
młodych zdarza im się łapać żaby).
„Żaby na łące" - zabawa ruchowo-ortofoniczna
Rodzic mówi tekst:
Dziecko:
Na łące żaby kumkały:
skacze po pokoju, naśladując żabę,
re, re, kum, kum, re, re, kum, kum. zatrzymuje się i naśladuje wypowiadane przez R. dźwięki,
Koncert piękny wszystkim dały,
skacze, zbliżając się do R. i zatrzymuje się na środku pokoju,
re, re, kum, kum, rech.
ponownie skacze po całym pokoju, naśladując żabę,
Zielone suknie włożyły,
re, re, kum, kum, re, re, kum, kum. zatrzymuje się i naśladuje wypowiadane przez R. dźwięki,
Swoim śpiewem zachwyciły,
wstaje i kłania się,
re, re, kum, kum, rech.
powtarza dźwięki wypowiadane przez Rodzica
Żabki potrafią być bardzo ładne, śmieszne - jest ich mnóstwo.
Ale te najbarwniejsze są bardzo trujące:

Cykl rozwoju żaby
https://drive.google.com/file/d/17-BLdkUxAOxqe7C4VCRwOQShJ3aWIaB7/view

Bajka „Historia pewnej żaby”
https://www.youtube.com/watch?v=byBEH-3U5BQ
„Żabka” - orgiami (wieczorkiem)
Z zielonej kartki dziecko składa żabkę (pomaga rodzic), instrukcja w linku poniżej:
https://www.youtube.com/watch?v=UkaCiJrw-JQ
PSZCZOŁA
„Pracowita panienka" - poznawanie wyglądu pszczoły. Popatrzcie na zdjęcie pszczoły.
Opowiedzcie jak wygląda?

A to pszczela rodzina:

Posłuchajcie ciekawostek na temat pszczółek:
 Pszczoły są najpożyteczniejsze ze wszystkich owadów. Odpowiedzialne są przede wszystkim za
zapylanie roślin. Gdyby pszczoły zniknęły z powierzchni Ziemi, człowiek miałby zaledwie cztery
lata życia (wg Einsteina).
 Społeczność ula jest perfekcyjnie zorganizowana. Każdy zna swoje miejsce, każdy wie, co robić.
 Pszczela rodzina składa się z trzech rodzajów osobników: królowej, trutni i robotnic.
 Królowa w ulu żyje do 5 lat. Pszczoły miodne żyją przeciętnie od 5 do 6 tygodni.
 Zadaniem królowej jest składnie jaj. Składają ich około 3 000 tysięcy dziennie.
 Z jaj wylęgają się larwy (czerwie) a te przekształcają się w poczwarkę, z której wykluwa się
dorosła postać owada -imago.
 Pszczoły zbieraczki mają różne zadania – jedne zbierają nektar, inne zbierają pyłki
 Posiadają pięcioro oczu. Dwoje z nich zbudowane są z tysięcy soczewek. Służą one do
wykrywania ruchu. Pozostałe mieszczą się na szczycie głowy i odpowiadają za wykrywanie
światła. Nie rozróżniają czerwonego koloru.
 Pszczoła jest w stanie użądlić tylko raz. Jej żądło zakończone jest małymi haczykami. Po wbiciu
jej w skórę, nie jest go w stanie wyjąć bez wyrwania swoich wnętrzności. Traci wówczas
zbiorniczek jadowy i umiera po chwili.
 Pszczoły porozumiewają się za pomocą tańca i wydawania dźwięków.
Pszczoły dzikie budują sobie same gniazdo. Hodowlane pszczoły mieszkają w ulach w pasiece:

Posłuchajcie opowiadania „Przygoda małej pszczółki” - C. Lewandowska
Był piękny wiosenny dzień. Rodzina pszczela wraz z małą pszczółką wybrała się na łąkę, by zebrać
z kolorowych kwiatów nektar i pyłek. Pamiętaj Maju, nie oddalaj się, bo możesz zabłądzić i nie
trafisz sama do naszego ula. Mamy bardzo dużo pracy, musimy zebrać nektar z kwiatów.
Maja fruwała z kwiatka na kwiatek i zlizywała języczkiem nektar i pyłek z kwiatów. Nawet nie
spostrzegła się, że oddaliła się daleko od swojej rodziny.
I .... rozpłakała się. Co ja teraz zrobię? Jak trafię do swojego domku - ula? Nie pamiętam drogi.
Aż tu, co to za duża pszczoła?
- Dzień dobry mała dziewczynko, co ty sama tu robisz? Jestem trzmiel Felek, dlaczego płaczesz?
- Ja jestem pszczółka Maja, przyfrunęłam na tę łączkę, by zbierać nektar ze swoją rodziną i się
zgubiłam. I Maja się znowu rozpłakała.
- Nie płacz Maju, otrzyj z oczu łzy, ja ci pomogę i szybko znajdziemy twoją rodzinę. Wiem gdzie
znajdują się najbliższe ule, pofruniemy Maju razem.
I trzmiel Felek razem z mała pszczółką przyfrunęli do ula. Pszczółka podziękowała trzmielowi i
postanowiła więcej nie oddalać się od swojej rodziny pomimo pracy podczas zbierania pyłku i
nektaru z kwiatów.



Dlaczego zgubiła się Maja?
Kogo spotkała mała pszczółka?
- TRZMIELA
Trzmiel należy do rodziny pszczołowatych.
Zwraca na siebie uwagę charakterystycznym
wyglądem i dźwiękiem, który wydaje podczas
drgania skrzydełek w czasie lotu.

Zabawa przy muzyce „Lot trzmiela” - N. Rimski-Korsakow
https://www.youtube.com/watch?v=Q3jBhSFZTDM
Potrzebne będą: kolorowe tasiemki/bibuła, patyczek
Dziecko trzyma w ręce krótki patyczek z zawiązanymi na końcu kolorowymi tasiemkami (lub
paskami bibuły), które będą imitowały skrzydełka.
Rodzic zaprasza dziecko do zabawy przy muzyce:
 Na początku utworu kierunek linii melodycznej opada - trzmiele zlatują z drzew na łąkę dziecko przykuca, unosi rękę z patyczkiem do góry, opuszcza w dół /1/
 Gdy pojawi się akcent, wówczas dziecko szybciutko odsuwa rękę daleko od siebie tak,
jakby trzmiel skakał z liścia na listek /2/
 Na spokojne dźwięki przypominające skradanie się trzmiela dziecko idzie do środka pokoju,
a następnie do tyłu - z powrotem na swoje miejsce. /3/
 Gdy muzyka będzie głośna, trzmiel fruwa w różne strony po pokoju /4/
 Potem powtarza czynności 3. i 4.
 W zakończeniu utworu kierunek linii melodycznej wznosi się do góry – trzmiele po
zawodach odlatują na swoje drzewo - dziecko wraz ze wznoszeniem się linii melodycznej
wykonuje ruch patyczkiem od samej podłogi w górę.

Dzieci młodsze
Zabawa matematyczna z sylwetami pszczoły i kwiatka „Na, pod, za, obok, nad”
Do tego zadania można wyciąć sylwety pszczoły i kwiatka lub wykorzystać przedmioty znajdujące
się w domu. Rodzic czyta:
Leci pszczoła dookoła
mojego ogrodu.
Nie zrobię jej krzywdy,
może da mi miodu?
Niech sobie wypije
soku z moich kwiatów,
to wczesną jesienią
da mi miodu za to.







Mała pszczółka zauważyła piękne, kolorowe kwiaty na łące. Jeden spodobał jej się
najbardziej. Na pewno ma przepyszny nektar – pomyślała.
Najpierw podleciała nad kwiatek, żeby sprawdzić, czy jakaś inna pszczoła już go sobie nie
upatrzyła (dziecko umieszcza sylwetę pszczoły nad kwiatkiem).
- O, świetnie, jeszcze żadna pszczoła tu nie była! Zobaczę, czy nikt nie kręci się obok tego
pięknego kwiatka (umieszcza pszczółkę obok kwiatka).
A może ukrył się ktoś za kwiatkiem! – Nie ma nikogo. Świetnie! (umieszcza za kwiatkiem).
- Tutaj też nie ma nikogo. Super! Ale, ale, ktoś może być pod kwiatkiem… Tam też
sprawdzę (umieszcza pszczółkę pod kwiatkiem).
- Hura! Najpiękniejszy kwiatek na łące jest mój! Zabieram się do pracy i zaczynam zbierać
ten cudowny nektar! Muszę teraz usiąść na kwiatku i do dzieła!(kładzie na kwiatku).

Po zabawie dziecko może samo wymyślić historyjkę o przygodach pszczółki i manipulować jej
sylwetą. /Chodzi o utrwalenie określeń i położenia przedmiotu w przestrzeni/.
Piosenka „Bal na łące” – zatańcz z rodzicem
https://www.youtube.com/watch?v=VL-IW-Xy0Jo
I
Kiedy świeci słoneczko,
to na łące nad rzeczką
świerszcze stroją skrzypeczki
do wiosennej poleczki.
II
Dylu – dylu już grają,
grube baki śpiewają,
myszki tańczą poleczkę,
sapią przy tym troszeczkę.
III
A trzy małe biedronki
nie chcą tańczyć tej polki
i czekają na walca,
aby tańczyć na palcach.

Oglądnijcie jeszcze film „Jak powstaje miód”
http://www.scholaris.pl/zasob/102327

Miłego i słonecznego dnia!

KARTY PRACY
Dzieci młodsze
Odszukaj takie same żabki. Połącz je w pary.
Wyklaszcz podany rytm za rodzicem, powtarzając też tekst.

A może zrobicie takie piękne ślimaczki z makaronu i plasteliny?

Dzieci starsze
Spróbujcie przeczytać wyraz.
Podzielcie wyraz na sylaby.
Podzielcie na odrębne litery.
Złóżcie z liter słowo.

Obejrzyjcie ilustracje przedstawione na obrazkach.
Ułóżcie do nich zadania. Zastanówcie się, gdzie żabek przybyło, a gdzie ubyło.
Wpiszcie /na osobnej kartce/ odpowiednie liczby i znaki:

