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Temat: „Wiosna na łące” – malowanie farbami plakatowymi bez użycia pędzla.   

   

Przebieg    

1. Rodzice czytają dzieciom  

wiersz.  „Poszła Małgosia na łąkę, 

narwała kwiatków bukiecik.  

Przyniosła te kwiatki do domu, tak jak 

to robią dzieci. Wstawiła kwiatki w 

wodę nie mówiąc nic nikomu. Zaraz 

się bardzo wesoło zrobiło w całym 

domu.”   

2. Rozmowa na podstawie wiersza.   

- Skąd Małgosia przyniosła kwiaty?   

- Co z nimi zrobiła?   



- Jak się wtedy zrobiło w domu?   

- Jakiego koloru jest wiosną najwięcej?   

3. „Kwiaty na łące” – zabawa ruchowa.   

Rodzice bawią się z dzieckiem, które zostaje ogrodnikiem i otrzymuje konewkę.   

Pozostali uczestnicy( w tym wypadku rodzice i rodzeństwo) są kwiatami  i 

przykucają.  Dziecko ogrodnik przechodzi między bliskimi i naśladuje ruchem 

podlewanie kwiatów. Każdy podlany kwiat powoli podnosi się i zaczyna tańczyć w 

rytmie ulubionej melodii.   

4. „Wiosna na łące” – malowanie farbami.   

 Dziecko ogląda ilustracje i maluje wiosenną łąkę z użyciem chusteczki higienicznej.   

    

Mam nadzieję, że wasza łąka będzie cudowna!!!! 
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Zabawa popołudniowa 

WITAJCIE!  

1. Dzisiaj zachęcam Was do wspólnej zabawy z Rodzicem w masażyki. 



Dziecko kładzie się wygodnie na brzuszku 

Rodzic recytując wierszyk o łące, jednocześnie swoimi rękoma masuje plecy dziecka. 

TEKST WIERSZA „Masażyk” W.Żaba-Żabińska 

Oto nasza piękna łąka (rodzic rękoma wykonuje ruchy rozcierające po plecach dziecka) 

W górze słychać śpiew skowronka (uderza rytmicznie dłonią mówiąc :dzyń dzyń dzyń) 

Biedroneczki spacerują, spacerują (palcami  obu rąk  delikatnie, naśladujemy spacer 

biedronek po całych plecach) 

Z rosy łapki otrzepują (naśladujemy otrzepywanie rąk dotykając pleców dziecka). 

Płynie sobie kręta rzeczka (rysujemy palcem jednej ręki fale z góry na dół po plecach dziecka 

a potem to samo palcem drugiej ręki) 

Ważki krążą tam w kółeczkach (rodzic rysuje koła: raz jedną ręką ,raz drugą , raz większe ,raz 

mniejsze) 

Skaczą sobie małe żabki (rodzic palcami obu rąk skacze po plecach dziecka naśladując skoki 

żabek) 

A rechoczą żabek babki (uderzają rytmicznie dłonią , mówiąc :rech,rech,rech) 

Bocian sobie spaceruje (rodzic stuka palcem w plecy dziecka) 

Żabek w trawie poszukuje (rodzic stuka palcem raz jednej ręki, raz drugiej ręki) 

Ślimak sunie brzegiem łąki (rodzic rysuje palcem wskazującym prawej i lewej ręki 

jednocześnie , kreśli linie spiralne zakręcone do środka) 

I spogląda na biedronki ( kładzie delikatnie obie dłonie na plecach dziecka i lekko odchyla raz 

dłoń lewą ,raz prawą) 

Potem role mogą się odwrócić (rodzic leży i czyta wierszyk a dziecko wykonuje masażyk). 

Zachęcam po tej zabawie relaksacyjnej , do wysłuchania utworu Edwarda Griega „Poranek” 

oraz i narysowania wspólnie z dzieckiem  wiosennej łąki. 

MIŁEGO DNIA! 

 

 

 

 

 


