
UTRWALANKI ŁĄKOWE 

Nasze spotkanie  zaczniemy od przywitania DZIEŃ DOBRY. Za oknem jest 

pogodnie, świeci słońce, jest bardzo ciepło. Na niebie pojawiają się chmury, 

które dają wytchnienie od mocnych promieni. Mam nadzieję, że pamiętacie  

o tym, że w gorące dni musimy chronić głowę przed przegrzaniem i najlepiej 

założyć kapelusz lub czapkę. Ale, ale odbiegłam od tematu bo chciałam 

przygotować buzię do gimnastyki. Już z pewnością pamiętacie niektóre 

ćwiczenia: cmokanie , kląskanie, język idzie na spacer…, zamienia się w piłkę…, 

ryjek, dziad, uśmiech, smuteczek, kłapanie żuchwą, prychanie, rozluźnianie, 

mruczanki, windy, rymowanki rodzinne i nazywanie części ciała. A teraz 

powtórzymy jeszcze rymowankę o ślimaku: Ślimak, ślimak, wystaw rogi … 

Nasz ślimak zawędrował i zaprosił nas na łąkę.     

Łąka pobudza nasze zmysły. Patrząc, możemy zachwycać się pięknem kwiatów i 

owadów. Czuć  zapach trawy i kwitnących roślin. Pod stopami możemy poczuć 

miękkość podłoża. Posłuchać szumu poruszanych wiatrem  roślin i dźwięków 

owadów. A Wy co słyszeliście na łące? 

Jakiego koloru były kwiaty? 

Czy spotkałeś(aś) jakiegoś owada? 

A może Ty poszukasz motyli? 

 

Żródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Motyle#/media/Plik:Tagpfauenauge.jpg 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Motyle#/media/Plik:Tagpfauenauge.jpg


 

Le, le, le  - lenka ogląda motyle. 

La, la, la – lata ich nad łąka tyle! 

Li, li, li – liczy je Lenka dokładnie. 

Lu, lu, Lu – i namaluje je ładnie. 

La, ly, lo, lu, le – lubię motylkowe bale. 

/Danuta Klimkiewicz, Rymowanki i wierszyki do języka gimnastyki, 

Wydawnictwo Skrzat, Kraków 2013, 2014/ 

 

              

 

 



 

źródło: 

https://www.kolorowankimalowanki.pl/kolorowanki-motyle.html 

https://www.e-kolorowanki.eu/kolorowanki-owady/duzy-motyl-kolorowanka/ 

https://pl.pinterest.com/pin/513199320029050368/ 

 

 

 

https://www.medianauka.pl/bielinek-kapustnik 
 

 

https://www.kolorowankimalowanki.pl/kolorowanki-motyle.html
https://www.e-kolorowanki.eu/kolorowanki-owady/duzy-motyl-kolorowanka/
https://pl.pinterest.com/pin/513199320029050368/
https://www.medianauka.pl/bielinek-kapustnik


Na łące można spotkać wiele małych stworzonek . Posłuchajcie o nich wiersze. 

Arkadiusz Maćkowiak  

Osa 

Teraz wam opowiem o niegrzecznej osie, 

Co usiadła sobie na mym biednym nosie, 

Chociaż taka mała, krzywdę mi zrobiła. 

Jaką krzywdę ,spytasz ?Ano użądliła! 

Trochę mnie bolało, poleciały łzy, 

 A ona uciekła, wydając dźwięk… 

 bzzz.  

 

 

 

źródło:https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/urazy-wypadki/osa-owad-czy-jest-

pozyteczna-co-robic-gdy-uzadli-aa-BM7L-k9ey-yDTb.html 

O pracowitej pszczole opowiem następnym razem, ale właśnie ona, osa i 
trzmiel mają bardzo podobne ubarwienie.   

https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/urazy-wypadki/osa-owad-czy-jest-pozyteczna-co-robic-gdy-uzadli-aa-BM7L-k9ey-yDTb.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/urazy-wypadki/osa-owad-czy-jest-pozyteczna-co-robic-gdy-uzadli-aa-BM7L-k9ey-yDTb.html


 

Trzmiel 

https://www.rynek-rolny.pl/artykul/hodowla-trzmieli-popularnych-zapylaczy-roslin-uprawnych-i-

upraw-szklarniowych.html 

Michał Jankowiak 

Trzmiel 

 

Jak wynika z praw fizyki, 

Fruwać mogą małe bzyki, 

Lecz przyroda płata figle, 

Robi cuda, sztuczki dziwne. 

 

Jest na świecie olbrzym taki 

Ciężki, gruby i pękaty, 

Malusieńkie ma skrzydełka, 

Przeźroczyste niczym mgiełka, 

Macha nimi jak szalony, 

W świata wszystkie cztery strony. 

 

Nie powinien wznieść się w górę, 

Lecz trzmiel taką ma naturę, 

Krąży dumnie i szybuje, 

Nad kwiatami lewituje. 

 

https://www.rynek-rolny.pl/artykul/hodowla-trzmieli-popularnych-zapylaczy-roslin-uprawnych-i-upraw-szklarniowych.html
https://www.rynek-rolny.pl/artykul/hodowla-trzmieli-popularnych-zapylaczy-roslin-uprawnych-i-upraw-szklarniowych.html


Głośno bzyczy, osy goni, 

I robaczki małe broni, 

Mówią o nim inne bąki, 

On jest królem naszej łąki. 

 

Źródło: http://wierszykidladzieci.pl/jankowiak/trzmiel.php 
 

 

 

Bąk bydlęcy 

Żródło: https://www.ekologia.pl/wiedza/zwierzeta/bak-bydlecy 

 Małgorzata Strzałkowska 

 Łączka z drżączką 

Raz na łączce rączy bączek  

wręczył drżączce mleczu pączek, 

lecz się drżączka bączka bała 

i wraz z pączkiem w rączce drżała. 

 

drżączka średnia – trawa rosnąca na łąkach; jej kłoski drżą przy 

najlżejszym podmuchu wiatru 

http://wierszykidladzieci.pl/jankowiak/trzmiel.php
https://www.ekologia.pl/wiedza/zwierzeta/bak-bydlecy


Obejrzyj filmy. Zobaczysz bąka, trzmiela, osę i szerszenia. 

https://www.youtube.com/watch?v=NkWFMW_S21o 

https://www.youtube.com/watch?v=OaWCNg8yD20 

 

Posłuchajcie piosenki Wiosenny bal 

 https://www.youtube.com/watch?v=qRtBIFbIU00 

 

Zatańczmy do piosenki. 

Poruszajmy skrzydełkami jak motyle, trzmiele i bąki, 

pobiegajmy po łące,  

siadajmy na kwiatki jak owady, 

 zbierzmy nektar kwiatowy, 

głęboko oddychajmy, 

połóżmy się jak na trawie, 

poczujmy jak łaskocze. 

Pokolorujmy motyle. 

    

https://www.youtube.com/watch?v=NkWFMW_S21o
https://www.youtube.com/watch?v=OaWCNg8yD20
https://www.youtube.com/watch?v=qRtBIFbIU00


 

Opracowała: Agata Rusin 


