
                                               PONIEDZIAŁEK – 4.05 

 

1. „Łąka”- rozmowa  na temat treści wiersza - I. Salach 

 

Zachęcam do przeczytania swojemu dziecku wiersz. 

 

Wiersz 

I.R. Salach „ Łąka” 

Łąka tylu ma mieszkańców, 

 zwierząt, roślin kolorowych. 

 Tu motylek, a tam pszczółka, 

 tutaj kwiatek – o, różowy! 

Z kopca wyszedł krecik mały, 

obok niego idzie mrówka. 

Na rumianku w krasnej sukni przycupnęła boża krówka. 

Nad tą łąką kolorową bal wydały dziś motyle. 

Zapraszają wszystkie dzieci, 

 więc zatańczmy z nimi chwilę. 

Pytania do wiersza: 

1. O czym mówi wiersz? 

2. Jakiego koloru był kwiatek? 

3. Czy na łące mieszka motylek i pszczółka? 

4. Kto wyszedł z kopca? 

5. Jak myślisz? Na jakiego owada mówi się „boża krówka”? (biedronka) 

6. Kto zorganizował wielki bal na łące? 

7. Kim były osoby zaproszone? 



   Po przeczytanym wierszu dziecko wymienia mieszkańców łąki, nazywa 

rośliny rosnące na łące, rozpoznaje na ilustracji wybrane owady, ptaki i  

zwierzęta. 
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2. Osłuchanie z piosenką „Zakochany bocian”. 

 

Poniżej podaje Państwu link i tekst piosenki. 

https://www.youtube.com/watch?v=9UjJ6Pd4ybM 

 

Bocian się zakochał raz 

W najpiękniejszej z wszystkich żab 

Chodził za Nią cały dzień 

I klekotał: Kle, Kle, Kle 

Żaba woła: Rechu, Rech , 

Nie wiadomo tak czy nie, 

aż od plotek kipiał staw 

co za miłość ach, ach, ach 

 

Ref: Niestety, niestety skończyło się to źle 

Bo żaba rechu, rechu, a bocian kle, kle, kle (bis) 

 

Chodź dokoła milion żab, 

bocian człapie człap, człap, człap 

W zimnym stawie cały dzień 

szuka, biega żabki swej 

Żaba woła: Kum, Kum, Kum 

drogi boćku jestem tu 

Bocian na to: Kle, Kle, Kle 

Która z was tą moją jest 

Ref: Niestety, niestety skończyło się to źle 

Bo żaba rechu, rechu, a bocian kle, kle, kle 

https://www.youtube.com/watch?v=9UjJ6Pd4ybM


Więc ucz się języków bo może zdarzyć się, 

Że ktoś ci I love you, a ty ni be ni me. 

 

Następnie proponuje odtworzenie piosenki i zadawanie pytań: 

1. W kim zakochał się bocian? 

2. Czy jest to piosenka wesoła czy smutna? 

3. Co oznacza słowo „I love you”? 

4. Czy warto uczyć się języków obcych? 

5. Gdzie zazwyczaj możemy spotkać żabę i bociana? (żaba – 

staw, bocian – łąka) 

 

Proponuję w dniu dzisiejszym karty pracy nr 4: 

- 5 – latki – str. 15 

- 6 – latki – str. 15 


