
11.05.2020 r. 

Temat zajęcia: Słuchanie opowiadania pt. „Spotkanie malarza z owadami”. 

 

Przebieg zajęcia: 

1. Wprowadzenie do tematyki zajęć – słuchanie odgłosów łąki. 

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

 

2. Słuchanie opowiadania pt. „Spotkanie malarza z owadami”. 

 Pewnego dnia malarz Bartek, wybrał się na piękną łąkę, żeby namalować zielone 

trawy, kolorowe kwiaty, błękitne niebo i złociste słońce. Ach, cóż za piękny obraz miał 

powstać. Ale nie powstał. Właściwie nie stało się nic złego. Pan Bartek zmienił po prostu 

swoje plany. A to dlatego, że spotkał kilka bardzo sympatycznych maleńkich owadów.                

Kiedy zjawił się na łące i wyjął kartki, farby i pędzle, zaczęły podchodzić do niego 

zaciekawione owady. A kiedy podeszły, pan Bartek zaczął z nimi rozmawiać. Wreszcie 

wyjaśnił im, że chce namalować tę piękną łąkę. Wtedy najśmielszy z owadów, motylek 

Emilek, zapytał: 

- Panie malarzu, nie mógłby pan namalować mnie i moich przyjaciół? 

Zaraz też na nogawkę spodni malarza wdrapała się biedroneczka  Aneczka: 

- Bardzo prosimy. 

Na najbliższej stokrotce usiadła pszczółka Miodunka: 

- Panie malarzu proszę nas ładnie namalować i przyjaźnie, tak aby się dzieci nas nie bały.                  

Ja lubię dzieci, zbieram dla nich miód, a one czasami mnie przeganiają, albo zrywają 

bezmyślnie kwiatki i nie mam gdzie zbierać miodu. 

 Czy pan malarz mógł odmówić prośbie tych sympatycznych stworzonek?   

Oczywiście, że nie. I tak, zamiast obrazu z kolorową łąką, powstało kilka pięknych portretów. 

Link do opowiadania: https://www.edukacja.edux.pl/p-7469-mieszkancy-laki.php  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IoC7WCfx6Z0
https://www.edukacja.edux.pl/p-7469-mieszkancy-laki.php


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link do obrazków:  

https://pl.depositphotos.com/vector-images/pszczoła.html?qview=27383011 

http://funkydiva.pl/slimak-i-biedronka-kolorowanki-do-wydrukowania/ 

https://www.canstockphoto.pl/sprytny-co-malarstwo-malarz-artysta-43333418.html 

https://pl.dreamstime.com/motyli-rysunek-w-żywych-kolorach-czarnym-konturze-

odosobniony-tropikalny-motyl-na-białym-tle-dekoracyjny-stylizowany-projekta-

image144391878  

 

3. Krótka rozmowa na temat wysłuchanego opowiadania: 

    - Dlaczego malarz nie namalował łąki, tak jak zamierzał na początku? 

    - Jakie owady wystąpiły w opowiadaniu? Ile ich było? 

    - Jakie miały imiona? 

    - O co owady poprosiły malarza? 

    - Czy owady są dla człowieka niebezpieczne?  

 

Zabawa popołudniowa 

Zabawa ruchowa „Kwiaty i pszczoły”. 

    Prosimy rodziców o przygotowanie trzech kwiatów wyciętych z  kartonu lub  

    kolorowej gazety wielkości arkusza A4 i rozłożenie ich na podłodze.  

    Dziecko – pszczółka fruwa między kwiatami mówiąc: bzz bzz bzz… przy     

    muzyce Piotra Czajkowskiego „Walc kwiatów”. Na przerwę w muzyce  

    siada na kwiatek. Gdy gra muzyka pszczółka – dziecko znów fruwa między  

https://pl.depositphotos.com/vector-images/pszczoła.html?qview=27383011
http://funkydiva.pl/slimak-i-biedronka-kolorowanki-do-wydrukowania/
https://www.canstockphoto.pl/sprytny-co-malarstwo-malarz-artysta-43333418.html
https://pl.dreamstime.com/motyli-rysunek-w-żywych-kolorach-czarnym-konturze-odosobniony-tropikalny-motyl-na-białym-tle-dekoracyjny-stylizowany-projekta-image144391878
https://pl.dreamstime.com/motyli-rysunek-w-żywych-kolorach-czarnym-konturze-odosobniony-tropikalny-motyl-na-białym-tle-dekoracyjny-stylizowany-projekta-image144391878
https://pl.dreamstime.com/motyli-rysunek-w-żywych-kolorach-czarnym-konturze-odosobniony-tropikalny-motyl-na-białym-tle-dekoracyjny-stylizowany-projekta-image144391878


    kwiatami. Zabawę powtarzamy 3 razy. 

 

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

 

Miłego dnia ☺ 

 

12.05.2020 r.  

Temat zajęcia: „Biedronka” – praca plastyczna z papierowego talerzyka lub kartonu                

w kształcie koła. 

 

Przebieg zajęcia: 

1. Zagadka o biedronce. 

             Na czerwonym płaszczyku czarnych kropek ma bez liku. 

             Po łące się błąka, bo to jest…….. (biedronka) – pokaz obrazka z biedronką. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link do zagadki: http://zagadkidladzieci.net  

Link do obrazka: https://pl.wikipedia.org/wiki/Biedronka_siedmiokropka  

 

2. Krótka rozmowa na temat wyglądu biedronki: 

    - Jakiego jest koloru? 

    - Jakiego koloru są kropki? 

    - Jaki ma kształt? 

3. Praca dzieci. 

https://www.youtube.com/watch?v=GC7PycSBILc
http://zagadkidladzieci.net/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Biedronka_siedmiokropka


Prosimy rodziców o przygotowanie papierowego talerzyka lub koła wyciętego z czerwonego 

papieru. Jeśli mamy talerzyk trzeba go pomalować na kolor czerwony. Dziecko wykonuje 

pracę według podanego niżej wzoru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link do biedronki z talerzyka: https://ekodziecko.com/biedronka 

 

Zabawa popołudniowa 

Zabawa przy piosence „Tylko biedronka nie ma ogonka”. 

 

    Dziecko demonstruje ruchem tylko refren piosenki. 

 

    Tylko biedronka  (macha rękami jak skrzydełkami) 

    nie ma ogonka,   (rozkładamy ręce a następnie pokazujemy dłonią z tyłu  

                                  ogonek) 

    nie ma ogonka    (jak wyżej) 

    biedronka.     (macha rękami jak skrzydełkami) 

 

    W ostatnim refrenie przy słowach: „za to ma piegi od słonka” dziecko  

    pokazuje palcami piegi na nosku, a następnie unosi ręce do góry pokazując  

    słońce. 

Link do zabawy:  https://www.youtube.com/watch?v=FEkZINmim00   

 

Miłej zabawy ☺ 

   

 

 

https://ekodziecko.com/biedronka
https://www.youtube.com/watch?v=FEkZINmim00


13.05.2020 r. 

Temat zajęcia: „Spotkanie na łące” – zabawy matematyczne. 

 

Pomoce: sylwety kwiatów i motyli w różnych kolorach                                                                        

(rodzic może samodzielnie narysować i wyciąć kwiatki oraz motyle lub skorzystać                          

z szablonów w załączniku) 

Przebieg zajęcia:  

1. Dziecko otrzymuje od rodzica jedną sylwetę kwiatka, a następnie wykonuje polecenia 

siedząc na podłodze: 

- połóż kwiatek na podłodze, 

- połóż kwiatek za sobą, 

- połóż kwiatek obok siebie, 

- podnieś kwiatek do góry, 

- połóż kwiatek przed sobą. 

 

2. „Łąka” – zabawy matematyczne. 

Rodzic czyta tekst: 

Zapraszam Cię na moją łąkę, rosną tu piękne kwiaty (rozkłada na dywanie 4 kwiaty w 

różnych kolorach). Ile ich tu jest? 

Zadaniem dziecka jest przeliczenie kwiatów. 

 

Na łąkę przyleciały motyle i zmęczone usiadły na kwiatach, każdy usiadł na kwiatku 

takiego koloru, jak on sam. 

Dziecko przyporządkowuje motyle do kwiatów według kolorów, określa ilość motyli. 

 

 

 



Załącznik 

 

 

 



Zabawa popołudniowa 

„Biedroneczka” – wesoła zabawa z przeliczaniem. 

Dziecko zaprasza do wspólnego liczenia rodzica w rytmie muzyki. 

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

 

Powodzenia ☺ 

 

14.05.2020 r. 

Temat zajęcia: „Żabie kroki” – słuchanie piosenki/ 

 

Przebieg zajęcia: 

1. Wysłuchanie piosenki „Żabie kroki”. 

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

I. To nie lada, lada gratka,  

kiedy z boćkiem tańczy żabka. 

Bociek żabce patrzy w oczy  

raźnym krokiem za nią kroczy.  

Bociek żabce patrzy w oczy,  

raźnym krokiem za nią kroczy.  

 

Ref. Sia-ba-da-ba, sia-ba-da-ba,  

wzdycha bociek - co za żaba!  

Sia-ba-da-ba, sia-ba-da-ba,  

wzdycha bociek - co za żaba! 

 Sia-ba-da-ba, sia-ba-da-ba,  

wzdycha bociek - co za żaba! 

 

II. Żabka w koło podskakuje,  

bociek nogą wymachuje.  

Wciąż się kłania małej pannie 

 w lewo, w prawo, nieustannie. 

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


 Wciąż się kłania małej pannie  

w lewo, w prawo, nieustannie.  

 

Ref. Sia-ba-da-ba, sia-ba-da-ba,  

wzdycha bociek - co za żaba! 

 Sia-ba-da-ba, sia-ba-da-ba,  

wzdycha bociek - co za żaba!  

Sia-ba-da-ba, sia-ba-da-ba,  

wzdycha bociek - co za żaba!  

 

2. Zabawa ruchowa „Na łące” przy piosence „Żabie kroki” 

Dziecko porusza się po pokoju w rytm muzyki, na pauzę w muzyce dziecko ruchem naśladuje 

mieszkańców łąki:  

* żaba-  podskoki w przysiadach  

* kret- czworakowanie 

* biedronka- „fruwanie”, leciutki bieg  

 

Zabawa popołudniowa 

Zabawa dydaktyczna  „Wiosenne porządki”.  

Dziecko segreguje emblematy (biedronki ,motyla , żaby, bociana). Przelicza je, określa gdzie 

jest więcej, gdzie mniej. 

 



 

 

Bawcie się dobrze ☺ 

 

15.05.2020 r. 

Temat zajęcia: „Ruch to zdrowie, powiem ja Tobie.”  



Przebieg zajęcia: 

1. Zabawa „Wczesnym rankiem” według propozycji B. Formy. 

Dziecko leży na dywanie. 

- Ala(to propozycja, używamy imienia własnego dziecka)  jest przedszkolakiem  Jest noc,                  

a ona smacznie śpi i głęboko oddycha. – Dziecko ma zamknięte oczy, powoli wdycha 

powietrze nosem, wypuszcza ustami. 

- Kiedy nastał ranek zadzwonił budzik bim bim bim - dziecko w dalszym ciągu leży                               

i wypowiada głoskę "bim". 

- Ala otworzyła oczy, czas powoli wstawać - otwiera oczy, przechodzi do stania i mocno się 

przeciąga. (rodzic przyłącza się do zabawy). 

- Jeszcze trochę gimnastyki – dziecko i rodzic wykonują kilka podskoków obunóż, powtarzają 

miarowo na raz podskok w miejscu, na dwa podskok w rozkroku. Wykonują ruchy rąk na raz 

- na boki, na dwa - klaśnięcie nad głową. 

- Teraz bieg do łazienki i mycie - naśladują mycie rąk, twarzy, szyi, uszu. 

- Mamusia przygotowała ubrania. Dziecko jest samodzielne i ubiera się samo. – Dziecko 

wykonuje ruchy obrazujące zdjęcie pidżamy i wkładanie garderoby. 

- Teraz jeszcze tylko śniadanie. Kubek ciepłego mleka i bułka z serem. - Dziecko naśladuje 

jedzenie śniadania. 

- Czas na wyjście do przedszkola - marsz po pokoju. 

2. „Zielona łąka” - zgadnij co to? 

Zabawa polega na naśladowaniu poruszania się różnych gatunków zwierząt na łące. 

Zadaniem drugiej osoby jest odgadniecie, co to za zwierzątko. Na początku proponuje 

przeprowadzić pogawędkę na temat obrazka (mieszkańców łąki). 



  

 

Zabawa popołudniowa 

Masaż z wierszykiem 

Na plecach dziecka wykonujemy masaż opowiadając wierszyk:  

Słońce świeci (masujemy otwartymi dłońmi plecy),  

Pędzą konie (oklepujemy plecki),  

Idą słonie po betonie (stukamy piąstkami),  

Idzie pani na szpileczkach (stukamy w plecki palcami wskazującymi),  

Płynie wąska rzeczka (głaszczemy plecy jedną ręką i robimy slalom),  

Pada deszczyk (udajemy, że gramy na pianinie),  

Przeszedł dreszczyk? (rysujemy znak zapytania).  

Następnie zamieniamy się rolami i teraz to dziecko robi masaż rodzicowi. 

 

Miłych zabaw☺ 

 

 


