
Mieszkańcy łąki: owady (motyle, pszczoły, muchy, trzmiele, mrówki, 

pasikoniki, świerszcze), biedronki, pająki, dżdżownice, ślimaki, żaby, 

ropuchy, jaszczurki, węże, ptaki (bociany, kuropatwy, przepiórki, 

trznadle, szczygły, czajki, szpaki, myszołowy), krety, myszy, zające. 

 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć:  

„Łąka - rośliny i zwierzęta” 

https://www.youtube.com/watch?v=bgmm4e9ARw4
 

Pszczoły przerabiają nektar kwiatów na miód i chcąc napełnić nim komórki plastra w ulu, 

muszą wykonać tysiące lotów na łąkę i z powrotem. 

Obejrzyjcie prezentację interaktywną na temat pszczół: 
https://view.genial.ly/5ea7fd23a4c7b80d6c99daf7/presentation-pszczoly 

 

Posłuchajcie piosenek z filmu „Pszczółka Maja”: 
Pszczółka Maja - Taniec Mai 
https://www.youtube.com/watch?v=UG-WU0ZbgK8 

Pszczółka Maja - Pszczółka Maja jest tu   
https://www.youtube.com/watch?v=uKgNWASnXq4 

"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." 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bgmm4e9ARw4
https://view.genial.ly/5ea7fd23a4c7b80d6c99daf7/presentation-pszczoly
https://www.youtube.com/watch?v=UG-WU0ZbgK8
https://www.youtube.com/watch?v=uKgNWASnXq4


 Gąsienica z opakowania po jajkach
Kolorowa gąsieniczka wykonana z wytłaczanki po jajkach to pomysł na wolne popołudnie. 

Radość z tworzenia, a potem możliwość zabawy własnoręcznie wykonaną gąsieniczką to 

prawdziwa frajda.  Życzę wszystkim miłej zabawy! 
 

Materiały i przybory: 

 opakowanie po jajkach 

 nożyczki 

 farby, pędzle, podkładka 

 klej 

 blok kolorowy rysunkowy 

 czarny marker lub ruchome oczka 
 

1. Z opakowania po jajkach wycinamy kształt gąsienicy, czyli rozcinamy kartonowe opakowanie na pół  

i wyrównujemy brzegi. 

2. Ciałko gąsienicy malujemy dowolnie i pozostawiamy do wyschnięcia. 

3. Z kartonu w dowolnym kolorze wycinamy dwa długie paski na czółki. 

4. Paski zawijamy. 

5. Gotowe czółki przyklejamy do główki gąsienicy. 

6. Do główki przyklejamy również ruchome oczka lub wycinamy je z białej kartki  

i w środku malujemy źrenice czarnym flamastrem. 

7. Na zielonej kartce rysujemy kształt liścia i wycinamy go. 

8. Gotową gąsienicę przyklejamy do wyciętego liścia. 



Zgadnij co to? Zagadki o zwierzętach. 

 

Polna- żyje w polu, a w domu – domowa. 

Kiedy słyszy kota, do dziury się chowa. 

Wszystkiego się boi – lisa, psa, człowieka. 

I bielik i szarak cały czas ucieka. 

Złośliwa panienka, w pasie bardzo cienka.  

Leci, brzęczy z daleka, każdy od niej ucieka. 

Znakomicie pływa, no a w letnie noce 

Kumka nad jeziorem lub głośno rechoce. 

Ma jedną nogę, z nikim się nie ściga, 

A do tego jeszcze dom na grzbiecie dźwiga. 

Na cieniutkich nogach ma okrągły brzuch. 

Ciągle snuje sieci do łowienia much. 

Bywa biały, modry, różnokolorowy… 

Bielinek, modraszek albo paź królowej… 

Jest taka maleńka, a tak dzielnie lata. 

Nawet dzieci wiedzą, że jest piegowata. 

Nogi ma jak tyczki, czasem żaby je, 

A kto nie odgadnie niech woła „Kle, kle”. 

Czerwona lub czarna, brudnica, zbójnica. 

Jej pracowitością każdy się zachwyca. 

Czasami się gniewa i tupie nóżkami. 

Czasem przypomina piłeczkę z kolcami. 

Jest czarny i ślepy, bo żyje w ciemności. 

Gdy ryje w ogrodzie ogrodników złości. 

Nie liść – a na łące i zielony. 

Nie zegar – a cyka jak szalony. 

Nie w stajni skacze wolny. 

Już wiem! – to …… 

 

Skaczą po łące, pływają w wodzie. 

Z bocianem żyją w ciągłej niezgodzie. 

 

W kropki mam spódnicę, 

chętnie zjadam mszyce.  

 

 

Po łące chodzi rycerz srogi. 

Ma długie czerwone nogi. 

 


