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Aktywność językowa :  Wędrówki Skrzata Borówki Wycieczka na łąkę – film edukacyjny dla dzieci 
( YouTube)

1. Zagadka wprowadzająca w tematykę zajęć. 
Co to jest?         Zielony dywan, 
                             pokryty kwiatami,
                            w lesie się ukrywa,
                             pomiędzy drzewami. 

                  ŁĄKA  
                  ( wymień kolejne głoski w tym słowie, przelicz je)

2. Oglądanie filmu ( YouTube), w którym przewodnikiem jest Skrzat Borówka. 

       https://www.youtube.com/watch?v=LKLf5EN1Ff4

3. Pytania do dziecka po obejrzeniu filmu (dziecko odpowiada całymi zdaniami):

 Jaką postać poznajemy na początku filmu?

 Ile ma lat?

 W jakie miejsce został zaproszony?

 Kto go zaprosił?

 Jak się nazywa pojazd, którym Borówka ma się wybrać w drogę?

 Skąd się wzięła łąka, jak powstała?
 Kogo/co spotkamy na łące?

 Jakie kwiaty, owady ? 

 Co się stanie, gdy motylek złamie skrzydło?

 Co w świecie zwierząt mówią jaskrawe  barwy?

https://www.youtube.com/watch?v=LKLf5EN1Ff4


4. „ Uwaga, burza!” – zabawa ruchowa. Dziecko  poruszają się  do dźwięków deszczu – np. szeleszczącej folii. Na
klaśnięcie i hasło: Burza! Dziecko  wchodzi  pod krzesełko .  Zabawę powtórzyć kilka razy. 

5. Zadanie nr.1 z kartą pracy. 

6. Zadanie nr. 2 dla chętnych dzieci.
                                                 Karta pracy 1



 Zdanie nr. 2 dla chętnych dzieci.



Aktywność plastyczna: Wiosenna łąka z mleczami. 

Potrzebne będą : 
kartka z bloku technicznego a4
farby plakatowe (opcjonalnie farby w pędzelku), pędzelek, kubeczek z wodą
rolka po papierze toaletowym
patyczek higieniczny
kawałek gąbki 
liście mleczu

Krok po kroku:
1. Z jednej strony rolki po papierze toaletowym natnij wąskie paski a następnie je zagnij. Stempel kwiatka 
gotowy.
2. Pomaluj zagięte paski żółtą farbą i stempluj kwiaty, papier można docisnąć palcami. Czynność powtórz 
(malowanie, stemplowanie) na każdym kwiatku 2 lub 3 razy aż do uzyskania satysfakcjonującego efektu.
3. Patyczek higieniczny zanurz w żółtej farbie i stempluj środek kwiatu.
4. Namaluj łodyżki. Ja zrobiłam je farbą w pędzelku, jeśli nie masz sięgnij po cienki pędzelek.
5. Zieloną farbą pomaluj liście mleczu. Farbę nakładaj po unerwionej stronie liści - odbitki wyjdą bardziej 
wyraźne. Przyłóż liście w wybranych miejscach, lekko dociśnij do papieru palcami i podnieść - liście 
wyglądają jak żywe, prawda?
6. Na koniec zrób tło - umocz gąbkę (pocięłam na mniejsze kawałki zmywak kuchenny) w niebieskiej farbie
i stempluj. Nie pobrudź mleczy ;) Na niebieską farbę można nałożyć białą przy pomocy nowego kawałka 
gąbki.

Prawdziwe mlecze wyglądają tak, twoje będą również ładne :



Poniżej jest instrukcja obrazkowa jak zrobić te kwiatki z wykorzystaniem przygotowanych akcesoriów.        
Powodzenia. 

https://www.facebook.com/706171919841293/photos/a.706174113174407/926340687824414/?type=3&eid=ARBAejEI-ZS85hPbDrx7s3Lp4fYrd_RhdYbJ-b4vL_dt03FglcUJEVKEIE8a6rt9ccAIDIWfEHFAzK3M&ifg=1



