
 

Razem z Kubusiem biegaj po łące, 

poznaj owady i kwiaty pachnące! 😊 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: „ŁĄKA W MAJU”  

od 11.05. 2020 do 15.05.2020 

 



 
 

PROPOZYCJE AKTYWNOŚCI DLA DZIECI 3 – 4 LETNICH 

 

• Pooglądajmy książki o owadach 

• Poszukajmy podczas spaceru owadów ( motyla, mrówki, biedronki, konika polnego) -

porozmawiajmy jak wyglądają 

• Obejrzyjmy film o owadach mieszkających na łące 

https://www.youtube.com/watch?v=8krnRKa9jWI 

• Wykonajmy pracę plastyczną pt. „Ślimak” dowolną techniką 

• Posłuchajmy opowiadania A. Widzowskiej „Łąka” 

• Posłuchajmy wierszy B. Szelągowskiej „Majowa łąka” i „Tęczowa łąka” 

• Odpowiedzmy na pytania do tekstu: „Jakie owady występowały w tekście?”, „Czy łąka w 

maju jest kolorowa czy ponura?” „Jakie zwierzęta występowały w wierszu?” 

• Wykonajmy pracę plastyczną „łąka” dowolną techniką 

• Obejrzyjmy bajkę o tęczy https://www.youtube.com/watch?v=RWPOmNXsff0 

• Porozmawiajmy o kolorach tęczy, spróbujmy narysować lub namalować tęczę 

• Policzmy podczas spaceru napotkane kwiaty, zastanówmy się nad ich nazwami 

• Poszukajmy podczas spaceru motyli, porozmawiajmy o ich wyglądzie 

• Wykonajmy pracę plastyczną pt. „Motyl ” dowolną techniką  

• Pośpiewajmy i potańczmy do piosenek https://www.youtube.com/watch?v=YAvNC-

V4cRQ&list=RDYAvNC-V4cRQ&start_radio=1 

https://www.youtube.com/watch?v=IueASDp61bc 

• Spróbujmy podzielić na sylaby nazwy owadów (np.  osa, motyl, ślimak, żaba, pająk) 

• Zabawa badawcza „Do czego to służy?”- poobserwujmy owady żyjące na łące przez lupę 

• Zabawa ruchowa z elementem skoku „Z kwiatka na kwiatek”- Dorosły rozkłada 

chusteczki na podłodze, dziecko przeskakuje przez nie obunóż raz z jednej strony raz z 

drugiej 

https://www.youtube.com/watch?v=8krnRKa9jWI
https://www.youtube.com/watch?v=RWPOmNXsff0
https://www.youtube.com/watch?v=YAvNC-V4cRQ&list=RDYAvNC-V4cRQ&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=YAvNC-V4cRQ&list=RDYAvNC-V4cRQ&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=IueASDp61bc


• Zabawa ruchowa „Idzie pająk”-  osoba dorosła stoi odwrócona tyłem, gdy nie patrzy 

dziecko ma za zadanie poruszać się swobodnie po pokoju, na hasło „Idzie pająk ” dorosły 

się odwraca a dziecko musi zatrzymać się bez ruchu 

• Rozwiążmy wspólnie zagadki: 

 

Ma długie nogi i dziób czerwony, 

wrócił niedawno z dalekiej strony. 

Z żabkami raczej niechętnie gada, 

taka to jego największa wada! 

(bocian) 

 
 

Skaczą zielone po majowej łące, 

ogrzewa je ciepłe, wesołe słońce.  
(żaby) 

 
 

Wolno sunie, hen przed siebie, 

nie poprosi o domek ani mnie, ani ciebie. 

Ma go ciągle na sobie, 

nie służy tylko ku ozdobie. 

(ślimak) 

 
 

Gdy zaświeci słonko 

nad majową łąką, 

wesoło latają 

i kolorowe jak one 

kwiaty odwiedzają. 

(motyle) 

 
 

Z łąki do bukietów trafiają, 

i piękny, czerwony kolor maja.  

(maki) 

 

 



„Łąka” 

 

 

Był piękny majowy dzień i przedszkolaki wybrały się na spacer. Chłopcy bardzo chcieli iść na 

boisko, żeby popatrzeć, jak trenują piłkarze, ale pani powiedziała, że na łące dzieje się o wiele 

więcej ciekawych rzeczy. 

– Przecież łąka to tylko trawa, nic więcej tam nie ma – zmartwił się Tomek. 

– Na pewno są ptaki. Dziadek mi o nich opowiadał – odezwał się Olek. – Może nawet będzie 

jakieś gniazdko. 

– A w gniazdku jajeczka – dodała Ada. 

– Postaramy się policzyć na palcach wszystkich mieszkańców łąki. Dobrze? – zaproponowała 

pani. 

Dzieci chętnie się zgodziły i zaczęła się wspaniała zabawa. 

– Konik polny! – zauważyła Kasia. 

– Ale wysoko skacze! 

– A ja widzę biedronki – Małgosia położyła jedną z nich na rączce, a dzieci podeszły bliżej. 

– Jaki kolor ma biedronka? – spytała pani. 

– Czerwony. 

– I ma czarne kropeczki. 

– A ja widziałem kopter! – krzyknął mały Jaś. 

– Co to jest kopter? – zdziwił się Olek. 

– Może chodzi o helikopter? – zapytała z uśmiechem pani. – Chyba wiem, co widziałeś. To z 

pewnością była ważka. Ważki mają dużą głowę, podłużny tułów i skrzydełka podobne do śmigła. 

– O! Lecą następne! – zawołał Piotruś. 

– Proszę pani, a tu są dziury! 

Wszyscy podeszli bliżej, żeby je zobaczyć. W ziemi znajdowały się głębokie tunele. 

– Ciekawe, kto w nich mieszka. Jak myślicie? 

– Pająk – powiedziała Zosia. 

– A ja myślę, że smok. 

Pani wyjaśniła przedszkolakom, że w takich norkach mieszkają myszki nornice i poprosiła dzieci, 

żeby nie wkładały tam patyków ani nie wrzucały kamieni. 

– To jest domek myszki, więc nie wolno zakłócać jej spokoju – powiedziała. 



Dzieci zauważyły też kilka kopców kreta, większych niż babki z piasku. Cała łąka tętniła życiem, 

aż zabrakło paluszków do liczenia pszczółek, trzmieli, kosmatych bąków, skowronków i motyli. 

Dzieci zrozumiały, że w maju cała przyroda rozkwita, a na łąkach rosną stokrotki, chabry, maki i wiele 

innych pachnących kwiatków. 

Po powrocie do przedszkola dzieci nauczyły się nowej piosenki: 

Motylek 

Usiadł w maju na kwiatku 

motylek. 

Tupnął nóżką, a z kwiatka 

spadł pyłek. 

Machnął łapką i z kwiatka 

spadł płatek. 

Ach, nabroił ten motyl 

gagatek! 

Teraz fruwa i leczy 

rabatki. 

I udaje, że skrzydła 

to płatki. 

Chciała zerwać kwiatuszek 

Agatka. 

Teraz wącha motylka, 

nie kwiatka! 

Agata Widzowska 

    
 
Rozmowa na podstawie opowiadania i ilustracji w książce. 

 

 - Dokąd dzieci wybrały się na spacer? 

 - Wymieńcie zwierzęta, które dzieci widziały na łące? 

 - Jakie zwierzątka kopią kopce na łące? 

 - Gdzie mieszkają myszy polne? 

 - O czym była piosenka, której nauczyły się dzieci? 

 



 

„Tęczowa łąka” 

 

Lśni jak tęcza – łąka w maju. 

Kolorów tu tyle! 

Na stokrotkach, mleczach, makach 

siadają motyle. 

Z norki właśnie wyszła myszka, 

a za nią jej dzieci. 

A nad nimi, w stronę stawu 

wielki bocian leci. 

Pszczółka bawi się w kolory - 

czerwonego szuka. 

Gdzieś na samym skraju łąki, 

dzięcioł w drzewo stuka. 

Konik polny już się zmęczył 

i gra coraz ciszej. 

A do taktu, na rumianku 

osa się kołysze. 

 

B. Szelągowska 

 

 

 



PROPOZYCJE PRAC PLASTYCZNYCH DLA DZIECI 3-4 LATKI 

„Wiosenna łąka” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Potrzebne materiały: kartka, farby, widelec plastikowy; 

„Łąka” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Potrzebne materiały: kartka, farby, pisaki, „zrzynki” od kredek, klej, plastelina; 

 



„Motylek” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potrzebne materiały: kolorowe kartki, nożyczki, klej; 

 

„Wiosenna tęcza”  

 

 
Potrzebne materiały: kolorowe paski papieru, klej, wata, płatki kosmetyczne,                                 

papierowe talerzyki; 



„Pajączki” 

 

 

Potrzebne materiały: druciki kreatywne, pisaki, pudełko po jajkach;  

 

„Pszczółka” 

 

Potrzebne materiały: rolka po papierze toaletowym, kolorowy papier, klej, nożyczki; 



 

PROPOZYCJE AKTYWNOŚCI DLA DZIECI 5-6 LETNICH 

 

Propozycje zadań z zakresu rozwijania mowy i myślenia 

 

1. Posłuchaj opowiadania M. Strękowskiej - Zaremby: „Barwy ochronne”: 

 

 „Barwy ochronne” 

 
 Mała, zielona żabka siedziała na skraju wiosennej łąki i z zachwytem przypatrywała 

się bajecznie kolorowym motylkom, które z trudem można było odróżnić od kwiatów 

rosnących w zielonej trawie. – Jakie one piękne, kolorowe, cudne! – wzdychała raz po 

raz. Postanowiła podejść bliżej, żeby się nacieszyć widokiem motyli. Zanim weszła w 

trawę, rozejrzała się trwożnie. Jak wszystkie żaby bała się długonogiego bociana, który 

na pewno chciałby ją zjeść. Nigdzie nie zobaczyła ani czerwonych nóg, ani czerwonego 

dzioba, ani białych skrzydeł. Śmiało więc ruszyła przez łąkę, aż doszła między barwne 

kwiaty i równie barwne motyle. Zadarła zielony łepek, żeby się im przyjrzeć. Iskierki 

słonecznego światła tańczyły na płatkach kwiatów i na skrzydełkach motyli. To był 

przepiękny widok. Wtem na łąkę padł cień. Jeden, drugi, dziesiąty. „Bociany!” – 

przestraszyła się żabka. Zadarła 65 zieloną głowę jeszcze wyżej i odetchnęła z ulgą. 

Ptaki, które przyleciały nad łąkę, miały czarne pióra i były mniejsze od bocianów. Żabka 

mogła nadal podziwiać kolorowe motyle. Ale gdzie się one podziały? Przed chwilą 

fruwały przed zielonym noskiem żabki, a teraz zniknęły. Jak to możliwe? – Uważaj, 

nadepniesz na mnie. Co tu robisz? – spytał zielony pasikonik. – Przepraszam. Szukam 

motyli – wyjaśniła żabka. – Dlaczego ukryłeś się pod liściem? Czy w pobliżu jest bocian? 

– zaniepokoiła się. – Bociana na szczęście nie widziałem, za to widzę mnóstwo motyli. 

Udają kwiaty, żeby zmylić ptaki, które na nie polują. – Naprawdę? – żabka nie mogła się 

nadziwić. Rzeczywiście, pośród kwitnących kwiatów siedziały kolorowe motylki. Były 

tak barwne jak kwiaty, więc trudno je było zauważyć. Gdy tylko czarne ptaki odleciały, 

motyle poderwały się do lotu. Ich skrzydełka znów migotały w słońcu najpiękniejszymi 

barwami. – Są kolorowe jak kwiaty, żeby oszukać tych, którzy na nie polują – 

zrozumiała żabka. – Też chciałabym być taka kolorowa – westchnęła z rozmarzeniem. 

– Lepiej nie. Motyle mają swoje barwy ochronne, a ty i ja swoje. Chodźmy tam, gdzie jest 

bardziej zielono, tak będzie bezpieczniej. – Naprawdę? – żabka nie mogła uwierzyć, że 

jest zielona nie bez powodu. Dopiero gdy zielony pasikonik usiadł między zielonymi 

źdźbłami trawy i całkiem przepadł żabce z oczu, uwierzyła, że sama też może się ukryć 

przed wzrokiem bociana. – Teraz żaden bocian mnie nie zobaczy – szepnęła, wskakując 



w gęstą trawę. – Nie zobaczy, chociaż na twoim miejscu nie bałbym się bociana aż tak 

bardzo. On woli myszy, dżdżownice, ryby i, niestety, pasikoniki.  

Żaby nie bardzo mu smakują. – Naprawdę? – żabka aż otworzyła zielony pyszczek. Była 

malutka, więc to naturalne, że wciąż się dziwiła.   
 

Odpowiedz na pytania: 

✓ Dlaczego motyle są kolorowe, a żaby i pasikoniki zielone?  

✓ Jakie znasz inne zwierzęta, które mają barwę dostosowaną do środowiska w 

którym żyją? 

 

2. Posłuchaj wiersza i powiedz co dzieje się wiosną na łące: 

 

 

 

 „Wiosenna łąka”  

 

Wiosenna łąka w promieniach słońca 

cała zielona jest i kwitnąca. 

Pszczoły, motyle nad nią fruwają, 

a w trawie świerszcze koncerty grają. 

Rosną na łące białe stokrotki, 

wierzby nad rzeką pokryły kotki. 

Żaby rechoczą, śpiewają ptaki, 

do gniazd dla piskląt znoszą robaki. 

Żółte kaczeńce na łące kwitną, 

niebo ma barwę jasnobłękitną. 

Wśród kwiatów pszczoły pilnie pracują, 

zbierają nektar, miód produkują. 

Słoneczko grzeje, stopniały śniegi, 

na noskach dzieci są pierwsze piegi. 

Cieszą się dzieci i ziemia cała, 

że wiosna do nas już zawitała. 

                                                                                Zbigniewa Baryły 



3. Przyjrzyj się poniższym ilustracjom łąki, spróbuj ułożyć zdanie do każdej z 

nich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Rozwiąż zagadki o mieszkańcach łąki: https://youtu.be/LIsNWZUA8X4. 

 

 

  

https://youtu.be/LIsNWZUA8X4


5. Zabawa: „ Słowa i słówka”. Nadaj imiona mieszkańcom łąki w taki 

sposób, aby jego nazwa rozpoczynała się tą samą literą co imię, np. bocian 

Bolek, żaba Żaneta, itd. 

 

6. Przyjrzyj się kwiatom, które można spotkać na łące. Powiedz jaki mają kolor 

i powtórz ich nazwy. Następnie podziel je na sylaby. Która nazwa ma 

najmniej, a która najwięcej sylab? 

 

 

 

 



 

Propozycje zadań z zakresu treści  matematycznych 

 

1. Zabawy na łące- ćwiczenie orientacji na kartce papieru. 

(potrzebujesz zieloną kartkę, małe kwiaty wycięte z papieru)  

Dziecko otrzymuje zieloną kartkę i małe kwiaty wycięte z kolorowego papieru, wykonuje 

polecenia rodzica. 

- połóż kwiatek w lewym górnym rogu kartki, 

- połóż kwiatek pośrodku krótszego boku kartki, 

- połóż kwiatek  na środku kartki, 

- połóż kwiatek w prawym dolnym rogu kartki, 

- połóż kwiatek pośrodku dłuższego boku kartki. 

2. Dostrzeganie symetrii. 

(zdjęcie motyla lub biedronki) 

Dziecko wykorzystując lusterko, poszukuje symetrii ( przykłada lusterko w takim miejscu, aby 

zobaczyć w nim drugą połowę owada). Jeśli sprawia to dziecku trudność, zasłania drugą połowę 

owada białą kartką, przykłada lusterko i wtedy obserwuje odbicie. 

3. Przeliczanie kwiatów. 

Dziecko przygląda się w swoim ogrodzie rabatce kwiatowej, następnie liczy kwiaty i określa ich 

kolory. 

4. Ile kropek mają biedronki? 

Narysuj dwie biedronki: jedną większą, która ma 5 kropek i mniejszą, która ma 4 kropki. Pod 

każdą biedronką  ułóż  tyle kredek, ile jest kropek na biedronce, policz  wszystkie kredki i podaj  

wynik. Możesz  również ułożyć działanie pisemne: (5+ 4= 7) 

5. Pokonywanie drogi na łąkę według wyznaczonych zasad. 

( kwiaty wycięte z papieru, płaskie, z różną liczbą płatków- od 1 do 10) 

Rodzic rozkłada kwiaty na podłodze i objaśnia dziecku, aby dojść na łąkę, należy tak przejść po 

kwiatach, aby w każdym kolejnym kwiatku, na którym stanie dziecko, liczba płatków była o 

jeden większa niż w poprzednim. 



 

Propozycje treści przyrodniczych dla 5-6 latków  

 

1. „Na łące w maju” – wycieczka na łąkę połączona z zabawami badawczymi. 

- Jeśli masz lupę / szkło powiększające to wybierz się na łąkę i: 

-obserwuj kwiaty, jeżeli Ci się uda rozpoznać to nazwij znane gatunki (przy pomocy Rodzica) 

Czy uda Ci się znaleźć takie jak: stokrotka, koniczyna, niezapominajka, groszek wiosenny. 

->sprawdź ☺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- Powąchaj kwiaty, opisz wrażenia 

- Zbieraj rośliny do domowego zielnika 

- a może… zabawa w poszukiwanie ziół na łące? 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

                                                                                                   

                                                                                             

                                                                                   Rumianek 
 

                Babka lancetowata 

   
 

                                           

 

 

 

 

 

                                                                              

                                                                               

 

 

 

                                                                                   

                                                                                Dziurawiec zwyczajny 

 

Mniszek pospolity                                                 
 

 



 

Czy wiecie, że… 

 
Babka lancetowata ma bardzo cenne liście. Można je zasuszyć lub stosować świeże, zaraz 

po zerwaniu. Liście ucina się przy ogonku, tuż nad ziemią. Można je przykładać na oparzenia, 

stłuczenia czy trudno gojące się rany. Najlepszym czasem na zbiory babki lancetowatej jest okres 

jej kwitnienia, czyli od maja do sierpnia. Dziurawiec pospolity nazywany jest również zielem 

świętego Jana. Ma bardzo szerokie zastosowanie. Poprawia samopoczucie i działa 

przeciwbólowo. Ścina się górne części rośliny, wiąże w pęczki i suszy w ciepłym, przewiewnym, 

ale ciemnym miejscu. Zbiera się go od połowy czerwca. Rumianek jest bardzo popularnym ziołem, 

często stosowanym w leczeniu dzieci, np. wtedy, gdy boli gardło, bolą dziąsła lub gdy została 

podrażniona skóra. Koszyczki rumianku zbiera się od maja do sierpnia. Suszy się je rozłożone 

w cieniu. Mniszek pospolity pomaga np. gdy boli nas brzuch lub gdy nie mamy apetytu. Młode 

liście zbiera się na wiosnę. Można z nich zrobić sałatkę lub dodawać do innych sałatek. 

 

2. Poznaj budowę kwiatu: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Zaobserwuj zwierzęta na łące, czy rozpoznajesz ich mieszkańców? 

- Zwróć uwagę na owady fruwające i poruszające się po ziemi.  

 

Ciekawostka 😉 

 

Owady to najliczniejsza grupa zwierząt. Bardzo różnią się od siebie wyglądem i wielkością, ale 

mają także cechy wspólne. Prawie wszystkie posiadają dwie pary skrzydeł. Jedynym wyjątkiem 

jest mucha, która ma jedną parę skrzydeł. Owady odgrywają w przyrodzie istotną rolę. Zapylają 

rośliny, oczyszczają glebę z różnych martwych organizmów, produkują np. miód. Wśród owadów 

są także szkodniki, które niszczą lasy, uprawy, zapasy zgromadzone przez ludzi. Często są także 

nosicielami różnych chorób. 

 

4. Słuchanie odgłosów dochodzących z łąki. 
 

5. Obserwowanie łąki przez kolorową folię. 
 

• Dla chętnych:  

- Wykonanie zielnika z roślin zebranych na łące.  

- Utrwalanie nazw wybranych roślin zielnych. 

 

Potrzebujesz: 

Kartki z bloku technicznego, spinacze, rośliny zebrane przez dzieci na łące (ususzone), klej 

(mocny), małe paski białego papieru (do przyklejania np. w środku długiej rośliny, aby lepiej 

przylegała do kartki), kartoniki, na których są zapisane nazwy roślin, miejsce zebrania i data 

zebrania, szary papier, teczka tekturowa, napis Rośliny łąkowe, małe plastikowe torebki, nożyczki 

dla każdego dziecka. Dzieci wykonują zielnik z roślin zebranych na łące. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propozycje zajęć plastycznych dla 5-6 latków 

 

Majowa łąka 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Na dowolnej rozmiarem i kształcie kartce odciskamy pionowe linie boczną krawędzią 

kilkucentymetrowego, zalaminowanego paska tekturki zamoczonej w zielonej farbie plakatowej 

(można przygotować kilka miseczek z różnymi odcieniami zielonej plakatówki). Na wyschniętej 

"trawce" odciskamy opuszkami palców kwiaty w różnych kolorach. Dla uwydatnienia kształtów 

kwiatów po wyschnięciu można je obrysować za pomocą ciemnej pasteli. Nasze dzieło można 

uzupełnić naklejając motylki wycięte dziurkaczem z samoprzylepnego papieru kolorowego. 

Materiały: 

• kartka papieru 

• zalaminowana tekturka 

• farby plakatowe 

• pastele 

• dziurkacz 

• papier 



 

Biedronka z talerzyka papierowego 

 

Materiały: 

• talerzyk papierowy 

• farby 

• papier kolorowy 

• klej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wesołe pszczółki 

 

Te opakowania chyba są Wam dobrze znane. Każde dziecko uwielbia jajka 

niespodzianki! Jednak nie wyrzucajcie plastikowych opakowań! Mogą Wam się przydać 

do zrobienia wesołej pszczoły! Przygotujcie patyczki, czarny papier, klej  

i druciki kreatywne! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dmuchawiec z odbitych paluszków 

Biała farba, małe paluszki i flamaster! Nic więcej nie trzeba, by efekt zachwycał! 
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Kolorowe tulipany 

 

 

Lubicie odbijać pieczątki z ziemniaków? 

To spróbujcie wyciąć je w kształt tulipana. 

Dzieciom na pewno się spodoba! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propozycja zajęć muzycznych dla dzieci  5/6 letnich 

 

1. Posłuchaj odgłosów jakie wydają zwierzęta żyjące na łące: 

https://www.youtube.com/watch?v=IoC7WCfx6Z0 

 

2.  Łąka – muzyka o poranku, Edvard Grieg:    

https://www.youtube.com/watch?v=bgmm4e9ARw4 

 

3. Posłuchaj piosenki „Bal na łące”: 

https://www.youtube.com/watch?v=IoC7WCfx6Z0 

 

4. Posłuchaj piosenki „Najpierw skłon” i wykonaj ćwiczenia zgodnie ze wskazówkami. 

            https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ 

 

 

PROPOZYCJE AKTYWNOŚCI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

 

Over in the meadow: 

https://www.youtube.com/watch?v=C6ljGXMMB-g 

 

Kids vocabulary – bugs: 

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

 

Hey Ladybug: 

https://www.youtube.com/watch?v=rY5ajMMFO28 

 

Fly fly…: 

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

 

Peppa Pig – frogs and Worms and butterflies: 

https://www.youtube.com/watch?v=W5xp6qRjF9A 

 

What is it? 

https://www.youtube.com/watch?v=eC5ahQsHDGA 
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Z KUBUSIEM W INTERNECIE WIELE SIĘ DOWIECIE... 

„ŁĄKA W MAJU” 

 

 

• Wędrówki Skrzata Borówki - odc. 3 – Łąka 

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

• Mieszkańcy łąki - film o robakach - bajka edukacyjna dla dzieci po polsku 

https://www.youtube.com/watch?v=8krnRKa9jWI 

• Piosenki dla Dzieci - Koniczynka - piosenka o łące 

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

• Bal na łące - piosenka dla dzieci 

https://www.youtube.com/watch?v=VL-IW-Xy0Jo 

• Gabi Mrozicka "Spokojny Tęczowy Jegomość" praca plastyczna 

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

• Tęcza na talerzu eksperyment Skittles, zabawa, eksperymenty dla dzieci, 

mieszanie kolorów 

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

• Kubuś i Przyjaciele: Wiosna - bajka dla dzieci (audiobook) 

https://www.youtube.com/watch?v=aA5bow4HNEs 

MIŁEJ ZABAWY I NAUKI! 
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