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CELE GŁÓWNE: 

 

 Wskazywanie różnic między miastem a wsią,
 Kształtowanie poczucia przynależności do swojego regionu
 Zapoznanie ze zwierzętami żyjącymi na łące

z rosnącymi tam roślinami;
 Obserwowanie roślin i zwierząt w naturalnym środowisku
 Poznawanie nazw wybranych roślin zielnych;
 Dostrzeganie piękna majowej przyrody
 Zachęcanie do wspólnej zabawy z rodzicami;
 Rozwijanie umiejętności

i pytań; 
 Usprawnianie narządów artykulacyjnych oraz rozwijanie 

słuchu fonematycznego;
 Rozwijanie logicznego myślenia;
 Rozwijanie orientacji przestrzennej;
 Rozwijanie umiejętności liczenia i posługiwania się 

liczebnikami 
 Rozwijanie umiejętności tworzenia zbiorów;
 Utrwalanie znajomości poznanych figur geometrycznych;
 Rozwijanie sprawności ruchowej;
 Łączenie muzyki z ruchem, rozwijanie wyczucia c

przestrzeni; 
 Rozwijanie umiejętności wokalnych;
 Rozwijanie sprawności
 Wzbogacenie doświadczeń plastycznych;

  

skazywanie różnic między miastem a wsią, 
Kształtowanie poczucia przynależności do swojego regionu
apoznanie ze zwierzętami żyjącymi na łące oraz 
rosnącymi tam roślinami; 
bserwowanie roślin i zwierząt w naturalnym środowisku

nazw wybranych roślin zielnych; 
trzeganie piękna majowej przyrody; 

do wspólnej zabawy z rodzicami; 
ejętności poprawnego formułowania zdań 

Usprawnianie narządów artykulacyjnych oraz rozwijanie 
słuchu fonematycznego; 
Rozwijanie logicznego myślenia; 
Rozwijanie orientacji przestrzennej; 
Rozwijanie umiejętności liczenia i posługiwania się 

Rozwijanie umiejętności tworzenia zbiorów; 
Utrwalanie znajomości poznanych figur geometrycznych;
Rozwijanie sprawności ruchowej; 
Łączenie muzyki z ruchem, rozwijanie wyczucia c

Rozwijanie umiejętności wokalnych; 
Rozwijanie sprawności manualnej i pomysłowości;
Wzbogacenie doświadczeń plastycznych; 

 

Kształtowanie poczucia przynależności do swojego regionu; 
oraz 

bserwowanie roślin i zwierząt w naturalnym środowisku; 

poprawnego formułowania zdań 

Usprawnianie narządów artykulacyjnych oraz rozwijanie 

Rozwijanie umiejętności liczenia i posługiwania się 

Utrwalanie znajomości poznanych figur geometrycznych; 

Łączenie muzyki z ruchem, rozwijanie wyczucia ciała i 

manualnej i pomysłowości; 



 

 

Piosenka pt. „Wiosna na łące”

(Słowa i muzyka: J. Kucharczyk

1. Dziś na łąkę przyszła wiosna

w kwiecistej sukience, 

budzi maki i stokrotki, 

jaskry i kaczeńce. 

Ref. Ptaki trele wyśpiewują, 

świeci ciepłe słońce, 

w rosie kąpią się biedronki. 

Wiosna już na łące! 

2. Świerszcz zielone stroi skrzypce,

da dziś pierwszy koncert. 

Tańczą pszczoły i motyle, 

żabki i chrabąszcze. 

Ref. Ptaki trele wyśpiewują, 

świeci ciepłe słońce, 

w rosie kąpią się biedronki. 

Wiosna już na łące! 

3. Tak się wszyscy cieszą wiosną,

tańczą i śpiewają, 

nawet krecik wyszedł z norki,

z myszką pląsa żwawo. 

Ref. Ptaki trele wyśpiewują, 

świeci ciepłe słońce, 

w rosie kąpią się biedronki. 

Wiosna już na łące! 
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2. Świerszcz zielone stroi skrzypce, 

 

 

3. Tak się wszyscy cieszą wiosną, 

nawet krecik wyszedł z norki, 

 

 

  



 

 

 

 

Powiał wiatr majowy,  

łąka zapachniała.  

Świeżą koniczyną 

pokryła się cała. 

Brzęczą głośno pszczoły, 

pracują wytrwale.  

Zapylają kwiaty,  

nie nudzą się wcale. 

Słońce mocno grzeje,  

świat do życia budzi. 

Dobry czas nastaje  

dla zwierząt i ludzi. 

Wiersz pt. „Wiosna” 

 (Bożena Forma) 

 

Brzęczą głośno pszczoły,  

 


