Co nam daje łąka?
Łąka jest domem i źródłem pożywienia dla wielu organizmów.
Przez człowieka łąki wykorzystywane są jako pastwiska dla zwierząt
hodowlanych oraz jako źródło pasz i siana.
Łąki pełnią bardzo ważną funkcję klimatyczną - wpływają na oczyszczanie powietrza,
na jego wilgotność, łagodzą ekstremalne temperatury.
Zwarta roślinność łąkowa chroni glebę przed erozją wodną i wietrzną.
Polskie łąki są bogate w lecznicze zioła, mające zastosowanie w przemyśle kosmetycznym lub farmaceutycznym.
Wiosną i latem przyjemnie jest pójść na spacer na łąkę. Łąka to miejsce, w którym możemy się zrelaksować,
nacieszyć oko pięknymi widokami.

Zapraszamy Was do obejrzenia filmu edukacyjnego „Co nam daje łąka?”
https://www.youtube.com/watch?v=s6ABV__VAgQ
QUIZ PUZZLE - NA ŁĄCE
Rozwiązuj zagadki, odpowiadaj na pytania i układaj puzzle:
https://view.genial.ly/5ea7d54601f0ff0d27b5725f/game-laka

Druga część szalonych i zabawnych perypetii najsłynniejszej pszczółki świata, która
żadnej przygody się nie boi. Tym razem Maja i Gucio wezmą udział w międzyłąkowych
igrzyskach sportowych. Zapraszamy na film 😊

https://www.youtube.com/watch?v=xpS5ayHtSwo

Ścieżka sensoryczna ma za zadanie pobudzić receptory dotykowe znajdujące się w stopie lub dłoniach.
Dlatego też, powinna być wykonana z różnego rodzaju faktur lub elementów.
Do wykonania maty sensorycznej potrzebujesz koc, sznurek, nożyczki, klej
oraz materiały o różnej fakturze, grubości, wielkości. Przydadzą się miękkie
pompony, folia bąbelkowa, reklamówki foliowe, miękki filc, piórka, kuleczki
styropianowe, szary papier, bibuła karbowana i prasowana, kawałki kory,
patyki, gałązki itp. Możesz użyć też produktów spożywczych, np. makaron
o rożnym kształcie, ziarna fasoli.
Szukajcie inspiracji i materiałów przypominających florę łąki.
Pracę rozpoczynamy od rozłożenia koca. Sięgamy po sznurek i zaznaczamy nim
kształt koła. Sznurek wyznacza nam granice naszej sensorycznej maty.
Rozłóżcie zgromadzone materiały w wyznaczonych granicach do woli. Folia np. może udawać wodę, a gałązki i patyczki
trawę. Łąka gotowa, zatem czas na spacer… Zdejmujemy buty oraz skarpetki i stopami dotykamy różnych faktur 🙂
Spacerujemy po łące i czujemy miękkie pompony, a za chwilę twarde patyczki. Staramy się nie omijać żadnego
fragmentu i utrzymać równowagę.

Posłuchajcie piosenki „Bal na łące”
https://www.youtube.com/watch?v=VL-IW-Xy0Jo

Zagadki o roślinach łąkowych
Na zielonej łące kwitnie ich tysiące.
W swojej nazwie „sto” mają. Jak się nazywają?
Przy rzece leży ten dywan zielony,
przeróżnym kwieciem zawsze umajony.
Rosa go srebrzy wieczorem i z rana.
Znasz go zapewne, dostarcza nam siana.
Na wilgotnych łąkach,
niby żółte wieńce,
zakwitły na wiosnę wesołe ......

Znacie ją na pewno wszyscy;
Rzadko miewa cztery listki.
Jaka to roślina? To ……..

Rosną na łące różne kwiatki:
jaskry, stokrotki i polne bratki.
Rośnie też kwiatek o błękitnych płatkach
i tu się właśnie zaczyna zagadka.
Może zagadka, a może bajka?
Jak Ci na imię?

