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Zabawa dydaktyczna Zagadki o łące. 
1. Rozwiązywanie zagadek. 
Dzieci rozwiązują zagadki i wskazują obrazki przedstawiające rozwiązania. 

Skaczą po łące, pływają w wodzie, 
żyją z bocianem w ciągłej niezgodzie. 
(żaby) 

Lata nad łąką w czerwonej kapotce,
a na tej kapotce jest kropka przy kropce.
(biedronka)



Rośnie nad wodą ten mały kwiat, 
niebieskim oczkiem patrzy na świat 
i szepcze skromnie: Nie zapomnij o mnie.
 (niezapominajka)

Na zielonej łące rosną ich tysiące,
w swej nazwie „sto” mają.
Jak się nazywają? 
 (stokrotki) 



Czy znacie takiego konika, 
który pięknie w trawie cyka? 
(konik polny) 

Jest pracowita,
a cały jej trud,
z pewnością docenisz,
jeśli lubisz miód. 
(pszczoła) 



Pracowite, małe,
budują wspaniałe
kopczyki, pałace. 
Szanujmy ich pracę. 
(mrówki) 

Lata nad łąką piękny jak kwiat,
swoim kolorem zachwyca,
i zapomina w mig cały świat,
że wcześniej była to gąsienica. 
(motyl)



O nocleg nie prosi,
wędruje po świecie.
Bo swój domek nosi
na własnym grzbiecie. 
(ślimak)

Powrócił do nas
z dalekiej strony
ma długie nogi
i dziób czerwony.
 (bocian) 



Wiosną i latem się pojawia,
kiedy ranek nastaje
jej kropelki są na kwiatkach,
listkach i na trawie. 
(rosa)

Na niebie jej barwy
pięknie się mienią,
jak most ogromny
łączy niebo z ziemią.
 (tęcza)



Rozciąga policzki
jak woreczki małe.
Zimowe zapasy
przenosi w nich całe.
Na czas mroźnej zimy,
gromadzi je w norze.
Ma miłe futerko,
znacie go może? 
(chomik)

2. Rebus fonetyczny – Kto spacerował po łące? 
Rodzic prosi dziecko, aby odgadły imiona osób, które spacerowały po łące. 
Przedszkolaki różnicują pierwsze głoski w nazwach przedmiotów, roślin, 
zwierząt, przedstawionych na obrazkach; dokonują ich syntezy po wymienieniu 
ich kolejno i podają imiona dzieci. 
Np. arbuz, garnek, antena, torba, ananas – Agata; 
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rak, oko, maska, ekran, kot – Romek; 
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 miska, igła, lalka, ekierka, narty, agrest – Milena. 
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3. Ćwiczenia artykulacyjne – Rozpoznajemy głosy. 
Dzieci losują obrazki, odgadują, co przedstawiają obrazki, następnie naśladują 
głosy przedstawionych na nim zwierząt, np. bociana – kle, kle; żaby – kum, 
kum; pszczoły – bzz, bzz; konika polnego – cyk, cyk.





Aktywność plastyczna na 22.05.2020r.

Skaczące żabki – origami

https://www.youtube.com/watch?v=WTTM64RbbwU&t=160s

https://www.youtube.com/watch?v=WTTM64RbbwU&t=160s

