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Publiczne Przedszkole „Familijna Rosocha” 

Materiał zajęć do nauczania zdalnego 

GRUPA 1 (5,6latki)  

GRUPA  2 (3,4latki)  

Na łące (18.05 – 22.05.2020r.)  

Opracowały: Aneta Kowalska, 

                        Karolina Kierzkowska 

Podane poniżej linki można skopiować do przeglądarki, aby obejrzeć zaproponowane 

przeze mnie materiały. 

Propozycja zadań i zabaw: 

18.05 

PONIEDZIAŁEK: 
Część I 

1. Przypominamy dziecku jaki mamy obecnie miesiąc, utrwalamy nazwę wszystkich 

miesięcy.  

 
 

2. Zabawa poranna „Żabka” - ćwiczenie integracji sensorycznej 

https://www.youtube.com/watch?v=WO1H8csHPqs 

Część II 

1. „Odgłosy łąki” – zabawa słuchowa wprowadzająca do tematu zajęć –  prosimy dziecko, 

by zamknęło oczy, uważnie słuchało i próbowało sobie wyobrazić miejsce w którym 

https://www.youtube.com/watch?v=WO1H8csHPqs
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można usłyszeć takie odgłosy. Po krótkim (2-3-minutowym) słuchaniu dziecko opowiada 

co wyobrażało sobie podczas słuchania. 

      https://www.youtube.com/watch?v=6nwwA4BldGU 

Następnie pokazujemy ilustrację i prosimy by dziecko samodzielnie opowiedziało co widzi: 

 

 

 

Kolejno czytamy dziecku wiersz „Na łące” – E. Pasławskiej i rozmawiamy na temat jego 

treści: 

Na łące 

Na łące, na łące, jest kwiatów tysiące:  

są tam stokrotki białe  

i dzwonki pachnące,  

i dużo innych kwiatów.  

Na łące, na łące, jest ssaków tysiące:  

są krety czarne, co kopią kretówki 

i zajączki szare, co mają ziemne kryjówki  

i różne inne zwierzaki…  

https://www.youtube.com/watch?v=6nwwA4BldGU
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Na łące, na łące, lata owadów tysiące:  

są tam motyle różnokolorowe,  

w paseczki i kropeczki,  

po kwiatach skaczą pszczółki,  

które w chowanego bawią się  

i śpiewają sobie tak:  

„La, la, la, jestem pszczółka pracusia,  

La, la, la, jestem pszczółka pracusia…”  

Nad łąką, nad łąką  

świeci żółte słonko,  

latają tam ptaszki:  

jaskółki i sójki i małe kukułki.  

Śpiewają piosenki, stukają w bębenki.  

I jeszcze na tej łące  

jest zielonych potworów tysiące!  

Mają oczy takie duże,  

a nóżki jak serdelki.  

Siedzą sobie cicho w trawie,  

lub rechoczą tak:  

„Re-re kum, kum. Re-re kum, kum…” 

Zadajemy dziecku pytania dotyczące treści wiersza: 

 Jakie kwiaty rosną na łące? 

 Jakie ssaki możemy znaleźć na łące? 

 Jakie owady latają po łące? 

 Jakie ptaszki latają nad łąką? 

 Czy na łące możemy spotkać potwory? 

 Jakie zwierzęta są potworami z wiersza? 

2. „Żabki do stawu” – zabawa ruchowa – naśladowcza –na środku pokoju rozkładamy  

liny/wstążki bądź przyklejamy taśmę w kształcie owalu – staw dla żab. Dziecko skaczą jak 

żabki po dywanie omijając staw. Gdy zaczniemy grać na dowolnym instrumencie 
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wszystkie żabka chowa się do stawu (dziecko wskakuje do środka owalu), gdy 

przestaniemy grać – żabka wyskakują ze stawu i skacze po dywanie. Zabawę powtarzamy 

kilkakrotnie. 

3. „Mieszkańcy łąki” – rozwiąż zagadki i wskaż na obrazku prawidłową odpowiedź. Dzieci 

dzielą nazwy  mieszkańców łąki na sylaby 

(Dzieci starsze i chętne mogą wskazać głoskę na jaką rozpoczyna się dana nazwa) 

Skaczą po łące, pływają w wodzie,  

żyją z bocianem w ciągłej niezgodzie.  (żaby) 

 

Lata nad łąką w czerwonej kapotce,    

a na tej kapotce jest kropka przy kropce.   (biedronka) 

 

Czy znacie takiego konika,  

który pięknie w trawie cyka? (konik polny) 

 

Krążę nad łąką, ile mam sił,  

i zbieram z kwiatów złocisty pył. (pszczoła) 

 

Pracowite, małe,   

budują wspaniałe     

kopczyki, pałace.     

Szanujmy ich pracę.    (mrówki) 

 

Ten piękny owad  

odwiedza kwiateczki, 

ma skrzydła tęczowe, 

niekiedy w kropeczki.  (motyl) 

 

Ma dwa różki, choć nie bodzie,  

mieszka w trawie albo w wodzie. 

Domek swój, jak sami wiecie,  
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nosi zawsze na swym grzbiecie. (ślimak) 

 

Czerwone ma nogi,    

biało-czarne piórka,  

do wody przed nim  

żaby dają nurka.    (bocian) 

A może widzisz na obrazku lub znasz jeszcze innych mieszkańców łąki lub jej gości? Opowiedz 

o tym. 

(może to być bocian, żaba, dżdżownica, zając, skowronek, jaszczurka, żuk, osa, ważka, 

gąsienica, kret) 

 



6 
 

4. Ułóż puzzle online 

 https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/233577-mieszka%C5%84cy-

%C5%82%C4%85ki 

Część III 

Propozycja zajęć popołudniowych od cioci Karoliny 

1. „Spacerkiem po łące” – opowieść ruchowa 

Dziecko słucha opowiadania i wykonuje ruchy zgodnie z określonym fragmentem tekstu.  

Spacerkiem po łące 

Było piękne, wiosenne popołudnie. Tomek i Kasia postanowili wybrać się na spacer, na 

pobliską łąkę (marsz w różnych kierunkach pokoju). Słońce mocno świeciło, a wiatr 

rozdmuchiwał nasiona roślin (kucanie i dmuchanie na rośliny). Zaczęli wypatrywać, czy 

gdzieś na łące nie pojawiło się jakieś zwierzątko. Nagle dzieci usłyszały pierwsze odgłosy. To 

pracowite pszczółki krążyły nad kwiatami, aby zebrać z nich słodki nektar (latanie jak 

pszczółki i machanie rękami) i wesoło bzyczały nawołując się nawzajem (naśladowanie 

bzyczenia: bzz, bzz). Na listkach kończyny siedziały koniki polne, poruszały śmiesznie łapkami 

(dziecko siada poruszając w dowolny sposób rękami i nogami) i cykały cichutko 

(naśladowanie dźwięku: cyt, cyt). Nagle nie wiadomo skąd pojawiły się żaby (naśladowanie 

skakania żabek), kumkały głośno (naśladowanie kumkania: kum, kum, kum), jakby 

ostrzegały się przed jakimś niebezpieczeństwem. Miały rację, że były takie zdenerwowane bo 

na łące pojawiły się bociany. Chodziły unosząc wysoko nogi (naśladowanie chodu bociana) i 

rozglądając się na boki. Co chwilę przystawały i pochylały się do przodu, jakby czegoś szukały 

w trawie. Ponieważ niczego nie mogły znaleźć – złe klekotały (naśladowanie głosu bociana: 

kle, kle). Wysoko nad łąką krążył skowronek śpiewając wiosenną piosenkę (naśladowanie 

głosu skowronka: dzyń, dzyń), odpowiadał mu wróbel (naśladowanie głosu wróbla: ćwir, 

ćwir), który poszukiwał pokarmu dla swoich głodnych dzieci. Czekały one niedaleko w 

gniazdku piszcząc: pi, pi, pi. Nad łąką latały również kolorowe motyle, które co pewien czas 

siadały na kwiatach (naśladowanie ruchu latających motylków). Wiosenny wietrzyk poruszał 

trawą i kwiatami szumiąc wesołe piosenki szszszsz.....szszsz....szszuuu. Dzieci spędziły 

wspaniałe popołudnie, poznając mieszkańców łąki. Zadowolone wróciły do domu (marsz w 

miejscu). 

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/233577-mieszka%C5%84cy-%C5%82%C4%85ki
https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/233577-mieszka%C5%84cy-%C5%82%C4%85ki
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2. „Żabka na łące” – kolorowanka online 

Pędzel czyli myszka, kartka czyli monitor - maluj, koloruj, klikaj! Pod podanym linkiem czeka 

na Ciebie jeden z mieszkańców wiosennej łąki. Baw się dobrze! 

Link do kolorowanki: http://www.kolorowankionline.com/malowanka-zabka-na-lace/  

 

 

 

 

 

 
 

 
19.05. 

WTOREK: 

Część I 

1. Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy mowy – język, wargi, żuchwę. 

(Lusterko dla dziecka). Ćwiczymy wspólnie z dzieckiem pokazujemy ćwiczenia. 

Bocian i żaba – dziecko naśladuje dziób bociana, ściągając wargi mocno do przodu, otwiera 

je i zamyka, a następnie rozciąga szeroko wargi jak żaba, która jest zadowolona, że schowała 

się przed bocianem. 

Biedronka ma dużo kropek – dziecko rysuje czubkiem języka kropki na podniebieniu, przy 

szeroko otwartych ustach, unosząc język do góry. 

Kret – tak jak kret wychodzi ze swego podziemnego domku, tak dziecko unosi język do góry, 

w stronę nosa, a potem znów chowa za górnymi zębami.  

Pszczoła – dziecko naśladuje bzyczenie pszczoły: bzzz, bzzz, bzzz.  

Motyl – jak motyl porusza skrzydłami, tak dziecko porusza naprzemiennie językiem od 

jednego do drugiego kącika ust.  

Konik polny – tak jak konik polny skacze w górę i w dół, tak dziecko otwiera szeroko usta i 

językiem skacze za górne zęby i za dolne zęby. W tym ćwiczeniu język nie wychodzi przed 

zęby.  

http://www.kolorowankionline.com/malowanka-zabka-na-lace/
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2. Poranne zabawy ruchowe „Wiosna na łące” 

https://wordwall.net/pl/resource/1232521/wiosna-na-%C5%82%C4%85ce-zabawy-

ruchowe 

Część II 

1. Praca plastyczna – do wyboru spośród poniższych propzycji: 

 https://www.youtube.com/watch?v=UohDHJAy25Q 

 https://www.youtube.com/watch?v=ac005YUARcc 

 https://www.youtube.com/watch?v=q85x875FfGc 

 http://krokotak.com/2019/04/spring-meadow/ 

 https://www.youtube.com/watch?v=1wWogdCoAmA&fbclid=IwAR2Jk6KgWoPUWUX

M9-46Xf5Uk6A6I52MIs88Mt2sRUFTtvjY7IW1soS0XAM 

 https://iheartcraftythings.com/foam-cup-butterfly-craft.html 

 https://ekodziecko.com/zabka-klapka 

 

2. Zabawa muzyczno-ruchowa „Bal na łące” 

https://www.youtube.com/watch?v=5V7zatwj5dM 

 

3. Zabawa rozwijająca zmysły – „Pudełko sensoryczne – łąka”: 

 Ryż brązowy i zielony 

 Kamyczki 

 Spineczkowe kwiatki 

 Kwiatek z drucika kreatywnego i pompona. 

 Jajko w kwiatuszki 

 Dwa magnesy - motyl i pszczółka 

 Zwierzaki - wąż, jaszczurka, pająk, żaba 

 I roślinki znalezione na łące i w ogrodzie 

Oczywiście, pomysły na wykonanie tego pudełka mogą się różnić, to wszystko 

zależy od wyobraźni dzieci, pozwólmy im się wykazać kreatywnością 

https://wordwall.net/pl/resource/1232521/wiosna-na-%C5%82%C4%85ce-zabawy-ruchowe
https://wordwall.net/pl/resource/1232521/wiosna-na-%C5%82%C4%85ce-zabawy-ruchowe
https://www.youtube.com/watch?v=UohDHJAy25Q
https://www.youtube.com/watch?v=ac005YUARcc
https://www.youtube.com/watch?v=q85x875FfGc
http://krokotak.com/2019/04/spring-meadow/
https://www.youtube.com/watch?v=1wWogdCoAmA&fbclid=IwAR2Jk6KgWoPUWUXM9-46Xf5Uk6A6I52MIs88Mt2sRUFTtvjY7IW1soS0XAM
https://www.youtube.com/watch?v=1wWogdCoAmA&fbclid=IwAR2Jk6KgWoPUWUXM9-46Xf5Uk6A6I52MIs88Mt2sRUFTtvjY7IW1soS0XAM
https://iheartcraftythings.com/foam-cup-butterfly-craft.html
https://ekodziecko.com/zabka-klapka
https://www.youtube.com/watch?v=5V7zatwj5dM
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4. Zadanie dla dzieci starszych oraz chętnych – Znajdź wszystkie litery „Ł” i „ł” drukowane 

i pisane. 

 

Przyjrzyj się jak wygląda pisana litera „Ł” i „ł”.  
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Część III 

Propozycja zajęć popołudniowych od cioci Karoliny 

1. „Wiosna na łące” – zabawa ruchowa do piosenki 

Posłuchaj wiosennej piosenki i spróbuj tańczyć w rytm melodii. Możesz poskakać, poklaskać, 

pokołysać się - wszystko zależy od Twoich pomysłów. A może zaprosisz kogoś do wspólnej 

zabawy podczas powtórki? 

Link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=814z9Tpphkw 

 

2. „Majowa łąka” – układanie puzzli online 

Pod podanym linkiem znajduje się układanka z puzzli. W zależności od możliwości dziecka 

można dostosować ilość elementów. 

 

 

 

 

 

 

Link do układanki: https://www.puzzle-online.pl/kwitnace-aka-wiosna-drzewa.html 

20.05 

ŚRODA: 

Część I 

1. Osłuchanie z piosenką (dzieci młodsze) 

      https://www.youtube.com/watch?v=bSvnVcfC3-s 

2. Osłuchanie z piosenką (dzieci starsze) 

https://www.youtube.com/watch?v=DwwpCoM0sHg 

3. Taniec swobodny do poznanych piosenek 

 

Część II 

Zabawy matematyczne 

1. „Policz ile”- zabawa matematyczno-ruchowa 

https://www.youtube.com/watch?v=814z9Tpphkw
https://www.puzzle-online.pl/kwitnace-aka-wiosna-drzewa.html
https://www.youtube.com/watch?v=bSvnVcfC3-s
https://www.youtube.com/watch?v=DwwpCoM0sHg
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Dziecko ogląda planszę „Łąka”, a my zachęcamy do liczenia: 

 
 

Popatrz na obrazek i policz: 

policz, ile jest na obrazku pajączków? – klaśnij tyle razy 

ile tam lata  motyli? – podskocz tyle razy ile jest niebieskich motyli 

ile jest czerwonych kwiatków? – podskocz tyle razy 

ile jest żuczków? – tupnij tyle razy 

ile jest mrówek? – - podskocz tyle razy 

ile jest dmuchawców?- klaśnij tyle razy 

2. " Gdzie znajduje się motylek/biedronka/pszczoła"- zabawa dydaktyczna. 

Zadaniem dzieci jest określenie położenia sylwety owada w stosunku do kwiatka przy 

użyciu pojęć: na, pod, nad, obok, między, wyżej, niżej, bliżej, dalej 

(wykorzystajcie  obrazek powyżej). 
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3. „Biedronki” – zadanie matematyczne (zadanie dla dzieci starszych i chętnych) 

Policz kropki na każdej biedronce i połącz z odpowiednią liczbą na liściu. 
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4. „Co widać nad łąką?” – pokazujemy dziecku ilustrację tęczy i rozmawiamy na temat 

kolorów, z jakich się składa. Następnie wyjaśniamy zjawisko jej powstawania. Możemy 

włączyć krótką prezentację – „Jak słoneczko z chmurką tęczę wyczarowały” 

https://www.youtube.com/watch?v=8aD01XxBqaw&fbclid=IwAR0MAYM-K-

wfXIS74pkzAr4tSfyje2SK4XECS87sI3rlwySxQV-MH1OowXM 

 

5. Zabawa badawcza “Tęczowe butelki” . 

Potrzebne: 7 jednakowych, plastikowych, przezroczystych butelek, lejek, 

farby plakatowe w kolorach tęczy, latarka  

Napełniamy butelki wodą. Dziecko określa, gdzie jest więcej wody, a gdzie jest mniej 

wody. Dolewają wodę tak, by w każdej butelce było tyle samo. Zakręcamy butelkę i 

przykładamy zapaloną latarkę, obserwując, jak światło przenika przez wodę. Następnie 

do każdej butelki wlewamy troszkę farby w innym kolorze tęczy. Zakręcamy butelkę i 

potrząsamy nią, obserwując, jak woda się zabarwia. Przykładamy latarkę do butelek i 

obserwujemy, czy światło przenika przez butelkę.  

Inny przykład tęczowego eksperymentu można zobaczyć pod poniższym linkiem: 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2016/11/eksperyment-sklittles-tecz-talerzu/ 

https://www.youtube.com/watch?v=8aD01XxBqaw&fbclid=IwAR0MAYM-K-wfXIS74pkzAr4tSfyje2SK4XECS87sI3rlwySxQV-MH1OowXM
https://www.youtube.com/watch?v=8aD01XxBqaw&fbclid=IwAR0MAYM-K-wfXIS74pkzAr4tSfyje2SK4XECS87sI3rlwySxQV-MH1OowXM
https://mojedziecikreatywnie.pl/2016/11/eksperyment-sklittles-tecz-talerzu/
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Część III 

Propozycja zajęć popołudniowych od cioci Karoliny 

1. „Spacer biedronki” – masażyk relaksacyjny 

Siadamy wygodnie razem z dzieckiem i słuchając spokojnej muzyki wykonujemy ruchy 

zgodnie z wierszykiem. Zachęcam do zamiany ról.  

Link to utworu „Poranek” E. Griega: https://www.youtube.com/watch?v=E7gdm0YLx6c  

Biedroneczka mała po trawce biegała  delikatnie poruszamy palcami w różnych kierunkach 

Nóżkami tupała         naprzemiennie uderzamy w plecy otwartymi dłońmi 

Rączkami machała         masujemy plecy obiema rękami 

Potem się ślizgała          przesuwamy zewnętrzną stroną dłoni do góry 

Do góry i w dół          przesuwamy wewnętrzną stroną dłoni w dół 

W kółko się kręciła         rysujemy rękami koła w przeciwnych kierunkach 

I piłką bawiła          delikatnie uderzamy pięściami 

Gdy deszcz zaczął padać        stukamy palcami wskazującymi z góry na dół 

Pod listkiem się skryła         rysujemy obiema rękami kształt liścia 

I bardzo zmęczona spać się położyła     przesuwamy złączone dłonie w jedną i drugą stronę 

2. „Pszczółka” – gra zręcznościowa online 

Mała pszczółka poleciała zbierać pyłek z kwiatów na przepyszny miód. Pomóż jej pokonać 

niebezpieczeństwa i dotrzeć do ula. Będziesz do tego potrzebować niezłego refleksu i 

spostrzegawczości. Powodzenia! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link do gry: https://www.buliba.pl/nasze-gry/gry-zrecznosciowe/pszczolka.html 

https://www.youtube.com/watch?v=E7gdm0YLx6c
https://www.buliba.pl/nasze-gry/gry-zrecznosciowe/pszczolka.html


16 
 

21.05. 

CZWARTEK: 

Część I 

1. Zabawa rozwijająca kreatywność i wyobraźnię oraz doskonaląca umiejętności 

manualne - rysowany wierszyk „Motylek” 

https://www.youtube.com/watch?v=kZ9yZ72-3vw 

2. Poranna porcja gimnastyki 

https://view.genial.ly/5eb82acb2fb48d0d930bbcdd/interactive-content-gimnastyka-

przedszkolakow?fbclid=IwAR0sl87i4fCDrb2E7uAsar42PqldAEKTXmbdIe96SZxISL-

LMAmyMyYB4mY 

Część II 

1. Poznajemy motyla - „Bajeczka o motylku” – słuchanie wiersza M. Tokarczyk, O. 

Adamowicz  

Podejdźcie dzieci do mnie na chwileczkę, 

opowiem wam zaraz krótką bajeczkę. 

O motylku kolorowym zaraz się dowiecie, 

co się zastanawiał skąd się wziął na świecie? 

A teraz słuchaj uważnie drogi kolego, 

Bo wszystko zaczęło się dnia pewnego, 

Gdy motyla mama jajeczka na listkach składała 

I nikomu się zbliżyć do nich nie pozwalała. 

Z tych małych jajeczek gąsienice się powykluwały, 

I listki dookoła ciągle obgryzały, 

Bo głodomory z nich były niebywałe 

i zawsze brzuszki lubiły mieć napęczniałe. 

Gdy urosły już odrobinę, to postanowiły odpocząć chwilę. 

Znalazły pod gałązką zakątek mały, 

gdzie dookoła kokonem się poowijały. 

I tak w tym kokonie przez tygodni kilka, 

siedziała sobie poczwarka motylka. 

Aż w końcu kokon popękał wszędzie, 

https://www.youtube.com/watch?v=kZ9yZ72-3vw
https://view.genial.ly/5eb82acb2fb48d0d930bbcdd/interactive-content-gimnastyka-przedszkolakow?fbclid=IwAR0sl87i4fCDrb2E7uAsar42PqldAEKTXmbdIe96SZxISL-LMAmyMyYB4mY
https://view.genial.ly/5eb82acb2fb48d0d930bbcdd/interactive-content-gimnastyka-przedszkolakow?fbclid=IwAR0sl87i4fCDrb2E7uAsar42PqldAEKTXmbdIe96SZxISL-LMAmyMyYB4mY
https://view.genial.ly/5eb82acb2fb48d0d930bbcdd/interactive-content-gimnastyka-przedszkolakow?fbclid=IwAR0sl87i4fCDrb2E7uAsar42PqldAEKTXmbdIe96SZxISL-LMAmyMyYB4mY
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I zaraz z niego motylek będzie. 

Wyszedł powoli, nóżki rozprostował, 

Zaczął nagle latać, w powietrzu „szybował” 

A potem kolorowe skrzydełka wystawił do słonka 

Motylków zaraz będzie cała pełna łąka. 

Czy teraz już kochane dzieci wiecie, 

Skąd motylki borą się na tym świecie?  

Nauczycielka zadaje dzieciom pytania dotyczące treści wiersza: 

 Skąd się motylki biorą na świecie? 

 Gdzie mama motyla składa jajeczka? 

 Co się wykluło z jajeczek? 

 Co jedzą gąsienice? 

 Gdzie poczwarka musi przebywać kilak tygodni? 

 Co się wykluło z kokonu? 

Teraz już wiesz, jak malutka gąsienica przemienia się w  pięknego  motyla. 

Przyjrzyj się ilustracjom. 
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Wskaż ilustrację o którym mowa- rodzic czyta dziecku zdania, a dziecko wskazuje 

odpowiednią ilustrację: 

1. Gąsienica zamienia się w kokon i przyjmuje postać poczwarki. 

2. Z jaj wykluwają się małe gąsienice. 

3. Samiczka motyla składa jaja na liściach rośliny. 

4. Jajo, gąsienica, poczwarka, której skrzydła wyrosły, tak właśnie powstaje motyl dorosły! 

 

Chętne dziecko może również wykonać samodzielnie pracę przedstawiającą rozwój motyla, 

np. 
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2. „Taniec motyli” – zabawa muzyczno-ruchowa z wykorzystaniem kolorowych apaszek, 

chustek, wstążek – dziecko – motyl wykonuje improwizację taneczną do utworu „Walc 

Kwiatów” P. Czajkowskiego. 

https://www.youtube.com/watch?v=GC7PycSBILc 

3. „Zwierzęta na łące” – znajdź różnice na obrazkach (10) – zabawa dydaktyczna 

rozwijająca spostrzegawczość. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GC7PycSBILc
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7. "Sylaby na opak"- zabawa słowna. 

 

Prezentujemy nazwy wybranych elementów wiosennej łąki, wymawiając je sylabami od tyłu: 

ba- ża (żaba), cian-bo (bocian), ła-pszczo (pszczoła), ka-dron-bie (biedronka), ka-łą (łąka), nik- 

ko, ny pol ( konik polny), tyl- mo (motyl), ty-kwia (kwiaty), wa-tra (trawa), ka-mysz (myszka), 

itp. 

 

Część III  

Propozycja zajęć popołudniowych od cioci Karoliny 

1. Wiosenne ćwiczenia artykulacyjne 

2. „Mieszkańcy łąki” – zagadki słowne 

Rozwiąż zagadkę i wskaż na obrazku mieszkańca łąki, który będzie jej rozwiązaniem. 

1. Skacze po łące, pływa też w wodzie. Żyje z bocianem w ciągłej niezgodzie (żaba) 
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2. Lata nad łąką w czerwonej kapotce, a na tej kapotce jest kropka przy kropce 

(biedronka) 

3. Krąży nad łąką ile ma sił i zbiera z kwiatów złocisty pył (pszczoła) 

4. Choć jest bardzo mała, pracuje wytrwale. Zbiera nasionka, nie męcząc się 

wcale(mrówka) 

5. Ma dwa różki, choć nie bodzie, mieszka w trawie albo w wodzie. Domek swój, jak 

sami wiecie, nosi zawsze na swym grzbiecie (ślimak) 

6. Ten piękny owad odwiedza kwiateczki. Ma skrzydła tęczowe, niekiedy w kropeczki 

(motyl) 

7. Zapewne znacie takiego konika. Choć nie jest zegarkiem to w trawie cyka (konik 

polny) 

8. Listki chrupie Chrup! Chrup! Chrup! Nie używa wcale nóg! A gdy krótka minie chwila, 

wnet przemieni się w motyla (gąsienica) 

9. Kto to taki? Pewnie wiecie, choć nie rybak – łapie w sieci. Siedzi cicho, pilnie słucha 

czy mu w sieć nie wpadła mucha (pająk) 

10. Nad stawem i łąką sporo ich się zbiera. Każda jest podobna do helikoptera (ważka) 
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22.05 

PIĄTEK: 

Część I 

1. Utrwalenie znajomości  piosenki (dzieci młodsze) 

      https://www.youtube.com/watch?v=bSvnVcfC3-s 

2. Utrwalenie znajomości piosenki (dzieci starsze) 

https://www.youtube.com/watch?v=DwwpCoM0sHg 

3. Taniec swobodny do poznanych piosenek 

 

Część II 

1. Wiosenne ćwiczenia gimnastyczne: 

 „Kwiaty na łące” – ćwiczenia dużych grup mięśniowych. Dziecko w siadzie skrzyżnym, 

ręce ma na kolanach, głowa nisko pochylona. Na hasło: Kwiaty otwierają się na słońcu – 

wyprost z uniesieniem ramion w górę. Na: Kwiaty zamykają się wieczorem – powrót 

do poprzedniej pozycji. 

 „Myszki wyszły z norki” – zabawa z elementem czworakowania. Dziecko – myszka, 

chodzi na czworakach, zatrzymuje się w przysiadzie – myszka myje pyszczek – pocieranie 

rękami policzków. 

 „Lecą motyle” – ćwiczenie ramion. Lekki bieg z jednoczesnym poruszaniem rozłożonych 

szeroko ramion – w górę i w dół. Odpoczynek w przysiadzie – motyl usiadł na kwiatku 

i złożył skrzydła. 

 „Krety” – zabawa z elementem pełzania. Przysiad podparty, przejście do leżenia 

na brzuchu. Poruszanie się poprzez odpychanie rękami i nogami od podłogi. Zwracamy 

uwagę, aby dziecko nie układało rąk pod klatką piersiową. 

 „Lecą ptaki” – zabawa bieżnia. Bieg w różnych kierunkach, ręce ułożone w skrzydełka. 

Zatrzymanie się w przysiadzie – ptaki dziobią ziarenka. 

 „Gąsienica” – ćwiczenie stóp. Chód z naprzemiennym poruszaniem palcami stóp. Palce 

stóp podkurczają się i prostują. 

 „Liski wyszły z nory” – zabawa z elementem czworakowania. Dziecko chodzi 

na czworakach w różnych kierunkach. Zatrzymuje się – lisek zranił się w łapkę, i idzie 

https://www.youtube.com/watch?v=bSvnVcfC3-s
https://www.youtube.com/watch?v=DwwpCoM0sHg
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dalej na trzech kończynach, jedną ma uniesioną lekko w górę. Po chwili chodzenia 

na trzech kończynach powrót do czworakowania. 

 „Po wysokiej trawie” – marsz z wysokim unoszeniem kolan. 

 „Wąchamy kwiaty” – ćwiczenie oddechowe. Dziecko chodzi swobodnie. Co jakiś czas 

pochyla się i naśladuje wąchanie kwiatów. 

 „Wygrzewamy się na słońcu” – ćwiczenie relaksacyjne. Swobodne leżenie na podłodze, 

na boku, na plecach. Przekładanie się i przyjmowanie innej pozycji. 

 

Zachęcam do wspólnych rodzinnych ćwiczeń! 

 

2. „Co widać na łące?” – przygotowanie do prowadzenia obserwacji przyrodniczych na 

łące – przygotowujemy i pokazujemy dziecku kartę do obserwacji przyrodniczych i 

pytamy dziecko jakie zwierzęta na niej widzi. Następnie informujemy dziecko, że w 

trakcie spaceru należy skupić się na poszukiwaniu różnych mieszkańców łąki – 

szczególnie tych, które widnieją na karcie obserwacji. Kiedy dziecko zauważy jakieś 

zwierzątko informuje o tym, a następnie rysuje kreskę w odpowiedniej kolumnie. 

Zachęcam do spaceru na najbliższą łąkę i wspólnych z dzieckiem obserwacji i pobytu na 

świeżym powietrzu. Dziecko może również wsłuchać się w odgłosy łąki i opowiedzieć o 

tym. 
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Karta obserwacji dla dzieci młodszych 
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Karta obserwacji dla dzieci starszych 
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Część III 

Propozycja zajęć popołudniowych od cioci Karoliny 

1. „Gdzie jest mój dom?” - zaprowadź mieszkańców łąki do domów, w których mieszkają. 
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3. „Pszczółka Maja” – oglądanie bajki 

Na dzisiejsze popołudnie zapraszam Was do obejrzenia przygód jednej z najsłynniejszych 

mieszkanek łąki, którą na pewno bardzo dobrze znacie. Mowa oczywiście o Pszczółce 

Mai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link do bajki: https://www.youtube.com/watch?v=s6v8WPrssl8 

 

 

Inne aktywności: 

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

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/zwierzeta/233587-mieszka%C5%84cy-

%C5%82%C4%85ki 

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

https://www.youtube.com/watch?v=A3JEJqsP5P4 

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

https://www.youtube.com/watch?v=0WvQjDu9JWI&fbclid=IwAR3yEZDU82BC9w-

dujshfUJt3L9zmYG1B59ZhuiEUXybqUbUO0Sov0kAVGI 

https://www.youtube.com/watch?v=8aD01XxBqaw&fbclid=IwAR26LyxodYqnujhfHwIY6-

qCLEc-sQAPl3FcwZuubmaXzpY4_3oNeyLIbTE 

Miłej zabawy  

 

Poniżej kilka zadań dodatkowych dla dzieci starszych i chętnych 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s6v8WPrssl8
https://www.youtube.com/watch?v=xDHjZRyFOfU
https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/zwierzeta/233587-mieszka%C5%84cy-%C5%82%C4%85ki
https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/zwierzeta/233587-mieszka%C5%84cy-%C5%82%C4%85ki
https://www.youtube.com/watch?v=toHxCZxUjac
https://www.youtube.com/watch?v=A3JEJqsP5P4
https://www.youtube.com/watch?v=8krnRKa9jWI
https://www.youtube.com/watch?v=0WvQjDu9JWI&fbclid=IwAR3yEZDU82BC9w-dujshfUJt3L9zmYG1B59ZhuiEUXybqUbUO0Sov0kAVGI
https://www.youtube.com/watch?v=0WvQjDu9JWI&fbclid=IwAR3yEZDU82BC9w-dujshfUJt3L9zmYG1B59ZhuiEUXybqUbUO0Sov0kAVGI
https://www.youtube.com/watch?v=8aD01XxBqaw&fbclid=IwAR26LyxodYqnujhfHwIY6-qCLEc-sQAPl3FcwZuubmaXzpY4_3oNeyLIbTE
https://www.youtube.com/watch?v=8aD01XxBqaw&fbclid=IwAR26LyxodYqnujhfHwIY6-qCLEc-sQAPl3FcwZuubmaXzpY4_3oNeyLIbTE
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