
4. TEMAT: „RATUJMY KOLOROWE ŁĄKI” 
 

Cel: Krzewienie świadomości ekologicznej, rozwijanie słuchu muzycznego 

 

 

Drogie dzieci, na pewno już wiecie, co to jest łąka. 
 

Łąka to piękne, naturalne miejsce, w którym rosną  

obok siebie liczne rośliny, zwłaszcza trawy,  

kwiaty i zioła, tworzące wielobarwny dywan.  

Wieloletnie rośliny są też miejscem do życia  

dla różnych gatunków zwierząt – ptaków, 

 drobnych ssaków, owadów i pająków, w tym motyli,  

a nawet ptaków. Na wsi, na łące pasą się też krowy 

 i inne zwierzęta. Rolnik często kosi łąkę, aby umożliwić  

kiełkowanie nowych roślin, rozwinięcie się przekwitłym kwiatom, wzmocnić trawę, no i mieć 

pokarm dla bydła. Koszenie sprzyja gatunkom, które właśnie kończą kwitnienie i zaczęły 

wykształcać nasiona lub tym, których pędy się jeszcze słabo rozwinęły.  

 

Co można robić na łące? - swobodne wypowiadanie własnych myśli i spostrzeżeń na temat 

zdrowego i aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu: 
 

Zbierać kwiatki, zioła, organizować różne zabawy i sporty, dotlenić się, odpoczywać 

i słuchać odgłosów natury, zrobić sobie biwak, itp. 
 

Czego nie należy robić?  

Rozpalać ogniska, niszczyć niepotrzebnie przyrody – zaśmiecać ją, łapać zwierzęta, 

hałasować, itp. 
 

Co słychać na łące? 

Dziecko słucha nagrań głosów wydawanych przez żaby, bociana, pszczoły, skowronka i próbuje 

dopasować dźwięk do odpowiedniego zdjęcia:  

żaba - https://www.youtube.com/watch?v=fxLkVDCyUVg 

bocian - https://www.youtube.com/watch?v=tRyKgzMtCfY 

pszczoły - https://www.youtube.com/watch?v=VB2Sy2xcW7E 

skowronek - https://www.youtube.com/watch?v=HYF7N49B16A 
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Opowieść ruchowa „Spacer na łąkę” 

1. Jest pogoda słonko świeci, dziś na łąkę idą dzieci - raz, dwa, trzy. 

(dziecko maszeruje rytmicznie przy akompaniamencie, np. grzechotki - słoiczka z grochem) 

2. A tu nagle pada deszczyk - kap, kap, kap. 

(dziecko w przysiadzie uderza rytmicznie o podłogę) 

3. I po liściach tak szeleści - szur, szur, szur.  

(dziecko pociera dłonią o dłoń) 

4. Deszcz ustaje - słonko świeci i na łąkę biegną dzieci - hyc, hyc, hyc. 

(dziecko biega i rytmicznie podskakuje) 

5. Dzieci bawią się z ochotą, nagle patrzą- wszędzie błoto - hop, hop, hop. 

(dziecko robi duże podskoki - rodzic wyznacza rytm)  

6. Jest pogoda słonko świeci żabka wyszła im naprzeciw – kum, kum, kum.  

(dziecko rytmicznie naśladuje skoki żabki) 

7. A za żabką biegnie bocian 

 (dziecko naśladuje chód bociana)  

8. I wesoło tak klekoce 

(naśladuje bociana - kle, kle, kle) 

9. Droga żabko, nie uciekaj, zamiast żabek wolę chrząszcze i chrabąszcze! 

(naśladuje chrabąszcze – poruszanie skrzydłami - bzz, bzz, bzzzz) 

Chrabąszcz majowy: https://www.youtube.com/watch?v=jeDrwq9cm9o 

 

Quiz – kto to? 

1. Zjada mszyce 

2. Drąży korytarze pod ziemią 

3. Lubi ją bocian 

4. Owad nadwodny 

5. Kolorowy owad  

Rozwiązanie: (biedronka, kret, żaba, ważka, motyl)  

 

„Wiosenny wietrzyk” – uwrażliwianie na zmiany dynamiczne (wolno – szybko) 
 

Potrzebne: apaszka/chusteczka, kwiatuszki – waciki 

https://www.youtube.com/watch?v=afceLnZTLP4 

Rodzic prosi, aby dziecko było wiosennym wiaterkiem, musi złapać za 4 końce materiału (w środku 

waciki - kwiatuszki) i lekko unieść w górę. Gdy usłyszy spokojną muzykę, stoi w miejscu i lekko 

porusza materiałem, aby kwiatuszki podskakiwały, gdy usłyszy szybką, głośną muzykę – będzie 

poruszać mocniej, aby kwiatki podskakiwały troszkę wyżej. Na koniec wysypuje – rozsiewa 

kwiatki na łące. 

„Uparta pszczółka” – uwrażliwienie słuchu na rytm 

Potrzebne: wstążka/ tasiemka 

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

Rodzic prosi, aby dziecko usiadło na dywanie/trawce po turecku, następnie wręcza wstążkę i mówi: 

„Wszędzie zapachniało wiosną, trawka urosła, kwiaty rozwinęły pąki. Wśród kwiatów pobzykiwała 

uparta pszczółka. Gdy usłyszysz muzykę będziesz rozglądać się, delikatnie, rytmicznie powiewać 

wstążką, wypatrując pszczółki.  

Na zmianę muzyki – mocne dźwięki – będziesz odganiać pszczółki machając wstążkami. 

https://www.youtube.com/watch?v=jeDrwq9cm9o
https://www.youtube.com/watch?v=afceLnZTLP4
https://www.youtube.com/watch?v=rOuvaOIStXU


„Złap boćku żabę” – zabawa zręcznościowa 
 

Potrzebne: piłeczki/orzechy 

Dziecko staje w jednym końcu pokoju, rodzic z piłkami staje po przeciwnej stronie. Rodzic mówi: 

„Wraz z nadejściem wiosny, przyleciały bociany, które cieszą się, że obudziły się żabki i mogą się z 

nimi pobawić. Teraz będziesz boćkiem, a żabkami będą piłeczki” 

Na sygnał bociek frunie – biegnie do rodzica, który rzuca kilka piłek. Dziecko musi złapać piłeczki. 

„Pokrzywa” – zabawa z reakcją na przerwę w muzyce 
 

Potrzebna: piłka 

Rodzic prosi, aby dziecko stanęło na przeciwko i mówi:  

„Na łące rosną nie tylko piękne kwiaty, ale i inne roślinki, np. pokrzywa, która parzy, jak się ją 

dotknie” Następnie objaśnia zabawę: „Gdy będziesz słyszeć muzykę podawaj mi piłkę, na przerwę w 

muzyce – szybko podnieś ręce do góry, jak nie zdążysz i złapiesz piłkę „poparzysz się” – rodzic 

wygrywa. 

 

Słuchanie piosenki „Pszczoły” 

https://www.youtube.com/watch?v=Noqzqb1nxQA 

Słychać w ulu gwar wesoły  bz bz bz 

wylatują z ula pszczoły bz bz bz. 

Skrzydełkami pocierają bz bz bz  

na swych głowach czułki mają bz bz bz.  
  

Frunie pszczoła frunie pszczoła raz dwa trzy 

pachną kwiaty dookoła raz dwa trzy. 

Pszczoła chętnie na nie siada raz dwa trzy 

to wspaniała jest zabawa raz dwa trzy. 
  

Wietrzyk powiał dziś nad łąką szu szu szu 

zatańczyło z  pszczołą słonko szu szu szu. 

Zbiera pszczoła pyłek z kwiatów szu szu szu 

 będzie miód dla przedszkolaków szu szu szu. 

 

Rozmowa na temat piosenki 

 Co słychać w ulu?  

 Co pszczoły mają na głowach?  

 Na czym chętnie siadają pszczoły?  

 Co zbierają z kwiatów?  

 Co będzie dla przedszkolaków?  
 

Tworzenie akompaniamentu do piosenki z wykorzystaniem grzechotek 

Potrzebne: Grzechotka - butelka z zakrętką, trochę kaszy/ryżu/grochu. Wsypujemy kaszę/ryż lub 

groch do butelki, zakręcamy i grzechotka gotowa. 
 

Posłuchaj jeszcze raz piosenki. W czasie, kiedy gra sama muzyka – fruwaj w pokoju jak mała 

pszczółka. Kiedy zaczyna się śpiew – przygotuj się do grania. 

https://www.youtube.com/watch?v=Noqzqb1nxQA


Zawsze, kiedy usłyszysz „bz, bz, bz” - graj na grzechotce. Podobnie, kiedy w piosence usłyszysz 

„raz, dwa, trzy” oraz „szu, szu, szu”.  

Posłuchajcie wiersza. Zwróćcie uwagę, o co prosi poeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Tak, zwierzęta żyjące na łące chcą tak samo cieszyć się życiem jak i my. Lubimy chodzić na łąkę, 

wiemy, że lepiej nie zrywać zbyt wiele kwiatów, niech rosną, niech pachną. Nie wolno zbierać 

biedronek, łapać motyli i żab, bo będą bardzo nieszczęśliwe, to jest ich dom. Najlepiej patrzeć, 

obserwować, wdychać jej zapach. Posłuchać, co w trawie piszczy, cieszyć się pięknem łąki. 

 

Ale popatrzcie na ten obrazek. Co tu się dzieje? Czy tu jest bezpiecznie? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Rozmowa na temat obrazków. 

Podkreślenie szkodliwości wypalania łąk.  

Zapoznajemy dzieci z pojęciami: 

 

POŻARY ŁĄK – są to zjawiska bardzo niebezpieczne, ponieważ powodują całkowite zniszczenie 

środowiska łąki. Ginie wtedy podczas pożaru wiele pożytecznych zwierząt, w tym zwłaszcza ptaki i 

ich lęgi, płazy, gady i niezliczona liczba owadów. 

ZATRUCIE SRODOWISKA – przemysł wpływa bardzo niekorzystnie na ogólny stan środowiska, a 

więc także na łąki. Szkodliwe substancje chemiczne mogą dostawać się do łąk drogą powietrzną jak 

i wodną. 

WYSYPISKA ŚMIECI – łąki traktowane są często, jako tzw. nieużytki, gdzie ludzie wywożą śmieci 

i wysypują gruz powodując tym samym zasypywanie stawów jak i innych rozlewisk. 

ZRYWANIE ROŚLIN – wiele gatunków roślin jest pod ścisłą ochroną i dlatego tez ludzie pozyskują 

rośliny na cele zielarskie, do robienia bukietów. Często takie zachowanie wynika z nieznajomości 

takich roślin, które są objęte ochroną. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A wiecie, że jest wiele powiedzeń dotyczących omawianych zwierząt?  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na koniec pokażcie pszczółce drogę do kwiatka: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miłego i słonecznego dnia! 


