
Temat :Wiosna na łące 

14.05.2020r. (czwartek) 

1. Na łące- oglądanie filmu edukacyjnego o łące i jej mieszkańcach 

https://www.google.com/search?q=skrzat+borowka+laka&oq=skrzat+borowka+laka+&aqs=c

hrome..69i57.13593j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

 

2. Słuchanie opowiadania  

O tym, jak Anielka chciała zagrać na koncercie i do czego przydała się gałązka 

wierzby… 

Łan soczystej zieleni pachnie tak przyjemnie 

W trawie gęsto rozsiane stokrotki, kaczeńce… 

Koniczyna , rumianek i mniszek lekarski 

W dali widać rząd domów i sprzęt gospodarski… 

Stado krów, co tu przyszły by zjeść świeże zioła  

Po nich mleko jest zdrowe i pachnie dokoła 

Środkiem kręta ścieżyna wije się niewielka 

Ktoś tam idzie… Widzicie? To idzie Anielka! 

Podziwia kwiaty, zioła, podpatruje mrówki 

Chciałaby zostać dłużej, z bliska poznać krówki 

Wszystkich mieszkańców łąki oraz ich zwyczaje 

Sprawdzić jakie bogactwa łąka ludziom daje…  

Na prawo kępa mniszka i nikt nie zaprzeczy 

Że syrop z jego kwiatów wiele schorzeń leczy 

Dalej króluje mięta- co zdrowa na brzuszek 

Napar z mięty popija każdy łakomczuszek… 

Tuż przy ścieżce listeczki, które bez gadania 

Na ranę babcia kładzie, gdy masz zadrapania 

https://www.google.com/search?q=skrzat+borowka+laka&oq=skrzat+borowka+laka+&aqs=chrome..69i57.13593j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=skrzat+borowka+laka&oq=skrzat+borowka+laka+&aqs=chrome..69i57.13593j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


Na łokciu czy kolanie- jak spadniesz z roweru 

Lancetowata babka pomogła już wielu… 

A jeszcze jest rumianek, który jest genialny 

Bo pomoże pokonać każdy stan zapalny.  

Takich leczniczych roślin więcej jest na łące  

Jeszcze różnych owadów i zwierząt tysiące: 

Pszczoły, mrówki, motyle, żaby i biedronki 

Żuki, krety i trzmiele, myszy i zajączki… 

Całe rodziny ptaków, co w trawie gniazdują 

I od rana wesoło, pięknie podśpiewują.  

Każdy chciałby wziąć udział z ptakami w koncercie  

Lecz tu trzeba mieć talent, grać na instrumencie 

Albo śpiewać jak słowik- on mistrzem jest w śpiewie 

I choć tak niepozorny, gdy krąży po niebie 

Jego głosik zachwyca słuchaczy tysiące 

Tych w polu, tych w ogrodzie oraz tych na łące… 

Anielka też by chciała w koncercie wziąć udział 

Na czym zagrać? Instrument z gałązki wystrugam! 

Gałązkę da mi wierzba, co rośnie na skraju 

Anielka samodzielność dawno ma zwyczaju!  

Już instrument gotowy! Słychać jego dźwięki 

Też możesz taki zrobić, wygrywać piosenki!! 

3. Rozmowa po wysłuchaniu opowiadania 

 dokąd wybrała się Anielka? 

 jakie rośliny dostrzegła na łące? 

 jakie korzyści mamy z ziół, rosnących na łące? 

 jakie zwierzęta i owady żyją na łące? 

 o czym marzyła Anielka? 

 z czego wykonała swój instrument? 



 

4. Instrument Anielki- koniecznie poproś rodzica aby ci pomógł! 

Musicie mieć gałązkę młodej wierzby… ściąć ją pod kątem a potem wyciąć szczelinkę: 

 

 

 



Delikatnie odciąć samą korę i zdjąć ją z gałązki: 

 

Na wewnętrznej części wyciąć wgłębienie: 

 

Ostrożnie ściąć przednią część fujarki: 

 

 



Instrument jest gotowy!!! 

 

I pięknie gra!!! 

 

 

POWODZENIA 

 



   

 


