
18.05.2020 PONIEDZIAŁEK 

TEMAT: Mieszkańcy łąki 

 

Przebieg: 

 

1. Piosenka na powitanie. 

Ilustrujemy ruchem treść zabawy na powitanie.  

https://www.youtube.com/watch?v=QBvI7ruq6A8 

 

2.Wprowadzenie do tematu zajęć - zagadka: Dziecko odgaduje zagadki i wskazuje obrazki, 

które są ich rozwiązaniami. 

 

 

Zielony dywan, a na nim kwiatów tyle 

Piją z nich nektar pszczoły, osy i motyle. (łąka) 

 

Dźwigam dom na grzbiecie ,mam malutkie rogi 

Chodzę bardzo wolno, czasem w poprzek drogi. (ślimak) 

 

Mam skrzydełka delikatne tak jak płatki kwiatów. 

Lekko się unoszę nad łąką, gdy tylko zaświeci słonko. (motyl) 

 

Skacząc po łące szybko uciekam ,gdy dziób bociana ujrzę z daleka. (żaba) 

 

Ledwie błyśnie słońce złote, słychać brzęk wesoły. 

To dla dzieci robią miodek, pracowite .................. ( pszczoły) 

 

Błyszczą jej kropki w promieniach słonka, lata nad łąką a zwie się .......... (biedronka) 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QBvI7ruq6A8


 

 

 

 

 

            

 

                      

 

 

 

3.Zapoznanie się z treścią wiersza I. 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." 

 

4. Rozmowa na temat wiersza: 

- O czym był wiersz? 

- Jakiego koloru była łąka? 

- Jakie zwierzęta wystąpiły w wierszu? 

- O jakich roślinach jest mowa w wierszu? 

- Co wydały motyle nad łąką? 

- Kogo zaprosiły motyle na bal? 

 

5. Opowieść ruchowa z ćwiczeniami artykulacyjnymi „Spacerkiem po łące” 

 

Jest piękny wiosenny dzień i przedszkolaki wybrały się na spacer na pobliską łąkę ( dziecko 

maszeruje w różnych kierunkach pokoju).Słońce mocno świeci, a wiatr rozdmuchiwał 

nasiona roślin ( dziecko chodzi na czworakach i dmucha na rośliny). Wypatruje, czy gdzieś na 

łące nie pojawiło się jakieś zwierzątko. Rozgląda się dookoła. Nagle dziecko usłyszało 

pierwsze odgłosy. To pracowite pszczółki krążyły nad kwiatami szukając najpiękniejszych 

aby zebrać z nich nektar( dziecko lat jak pszczółki, machając rekami- skrzydełkami), wesoło 

bzyczały nawołując się nawzajem.(naśladuje bzyczenie pszczół: bzz, bzz). Na listkach 

kończyny siedziały koniki polne poruszając śmiesznie łapkami (dziecko siedzi porusza w 

dowolny sposób kończynami), cykając cichutko (naśladuje dźwięk: cyt, cyt). Nagle 

niewiadomo z kąt pojawiły się żaby (dziecko naśladuje skakanie żabek), kumkały głośno ( 

naśladuje kumkanie: 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 ( naśladuje chód bociana) rozglądając się na boki, co chwilę przystawały i 

pochylały się do przodu jakby czegoś szukały w trawie. Ponieważ niczego nie mogły znaleźć 

–złe klekotały( naśladuje głos bociana: kle, kle). Wysoko nad łąką krążył skowronek 



śpiewając wiosenną piosenkę ( naśladuje głos skowronka: dzyń, dzyń), odpowiadał mu 

wróbel ( naśladuje głos wróbla: ćwir, ćwir), który poszukiwał pokarmu dla swoich głodnych 

dzieci. Czekały one niedaleko w gniazdku piszcząc: pi, pi, pi. Nad łąką latały kolorowe 

motyle, co pewien czas siadając na kwiatach ( dziecko naśladuje ruch latających motylków). 

Wiosenny wietrzyk poruszał trawą, kwiatami szumiąc wesołe piosenki 

szszszsz.....szszsz....szszuuu. 

Nagle zerwał się wiatr i na niebie ukazała się wielka czarna chmura. Chmura zazdrościła 

zwierzętom ich łąki i ich radości i postanowiła porwać mieszkańców łąki. Otoczyła ich 

wszystkich i zabrała ze sobą. Na łące zrobiło się cicho i smutno. Nie było już słychać 

brzęczenia pszczół, pobzykiwania komarów, nie słychać było kumkania żab ani odległego 

klekotania bociana. Zniknął kret, a także inne owady: biedronki i motyle, osy. Co prawda 

kwiaty nadal rosły, ale łąka była teraz pusta i smutna 

 

6. Zabawa relaksacyjna – masażyk „Małe żabki” 

 

Najpierw skaczą małe żabki. 

A za nimi żabek babki. 

Na prawo, na lewo, 

Do środka, na drzewo 

Bocian dziobem stuka w trawie. 

Ślimak patrzy nań ciekawie. 

Szczypaweczki spacerują , z rosy łapki otrzepują. 

Tutaj płynie sobie rzeczka, rybki tańczą w niej kółeczka. 

 

ZABAWA POPOŁUDNIOWA 

Kolorowanie obrazka wg kodu barwnego.  



 

 

POWODZENIA!!!! 

 



19.05.2020 WTOREK 

 

TEMAT: „GRA EDUKACYJNA BIEDRONKI”- praca plastyczna, tworzenie własnej 

gry edukacyjnej. 

 

Przebieg: 

1. Słuchamy piosenki i staramy się odtworzyć ruchem jej treść.  

https://www.youtube.com/watch?v=6ME8rNHARx4 

 

2 . Wiersz Wandy Chotomskiej „Jak biedronka zgubiła kropki?” 

W poniedziałek bardzo rano pierwsza kropka wpadła w siano 

Drugą kropką wiatr we wtorek grał w siatkówkę nad jeziorem 

W środę kos dał swoim dzieciom do zabawy kropkę trzecią 

W czwartek czwarta z siedmiu kropek w świat ruszyła autostopem 

Piąta kropka w piątek rano wpadła w studnię murowaną 

Szóstą kotek wziął w sobotę i nie oddał jej z powrotem 

A ta siódma przy niedzieli spadła w mieście z karuzeli. 

 

Rozmowa na temat treści wiersza: 

- Kto jest bohaterem wiersza? 

- Co przydarzyło się biedronce?   

- Ile kropek zgubiła biedronka? 

- Gdzie wpadły kropki? 

- Jak możemy pomóc biedronce, żeby znów ładnie wyglądała? 

 

3. Zagubione kropki- zabawa dydaktyczna. 

Rodzic wycina kropki biedronki i kładzie je w różnych miejscach pokoju. Dziecko  odszukuje 

kropki biedronki i układa je na podłodze z jednoczesnym określaniem kolejności (pierwsza, 

druga itp.), a następnie naklejanie na sylwecie kropki z ponownym określeniem kolejności.  

 

4. Praca plastyczna „Gra edukacyjna-Biedronki”- praca plastyczna, tworzenie własnej gry 

edukacyjnej. 

Materiały do pracy: blok w kolorze zielonym, 7 dużych czerwonych zakrętek od butelek, 

czarna i biała plastelina. 

https://www.youtube.com/watch?v=6ME8rNHARx4


Spróbuj samodzielnie odrysować od szablonu i wyciąć 7 liści. Poproś mamę albo tatę aby na 

każdym liściu napisali inną cyfrę od 1do7. Teraz na każdej zakrętce przyklej z plasteliny inną 

liczbę kropek od 1 do 7. Wykonaj oczy biedronki z białej i czarnej plasteliny.  

Źródło: https://www.osesek.pl/wychowanie-i-rozwoj-dziecka/kolorowanki-dla-

dzieci/rosliny/lisc.html 

 

 

 

5. Biedronkami możemy się bawić na kilka sposobów: 

- Dziecko licząc kropki dobiera biedronkę do właściwej liczby zapisanej na listku. 

- Układamy biedronki w ciągi od najmniejszej liczby kropek do największej i odwrotnie. 

Oczywiście możesz stworzyć własne zasady gry.  

 

6. Zabawa ruchowa orientacyjno- porządkowa „Biedronki na listkach”- dziecko 

swobodnie porusza się po pokoju w rytmie wystukiwanego przez rodzica rytmu na 

dowolnych przedmiotach, np.: miska i łyżka (macha „skrzydełkami”), na przerwę w muzyce 

przykuca (siada „na listkach”). 

 

ZABAWA POPOŁUDNIOWA 

Zabawa „Masażyk na poprawienie nastroju” (zabawa włoska w opracowaniu M. 

Bogdanowicz). 

Rodzice z dziećmi dobierają się parami, siadają jedno za drugim (najpierw rodzic z 

dzieckiem, potem dziecko za rodzicem) i wykonują palcami na plecach partnera czynności, o 

których mówi i pokazuje rodzic. Dorosły opisuje czynności, jakie wykonuje się przy 

pieczeniu pizzy: 

 sypiemy mąkę – przebiera opuszkami palców obu dłoni na plecach partnera, 

 zgarniamy ja – brzegami obu dłoni wykonuje na plecach ruchy zgarniające, 

 lejemy oliwę – rysuje palcem falistą linię, począwszy od karku, aż do dolnej części 

pleców 

 dodajemy szczyptę soli, no może dwie, trzy – lekko, kilka razy, szczypie w plecy 

 wyrabiamy ciasto – lekko ugniata plecy 

https://www.osesek.pl/wychowanie-i-rozwoj-dziecka/kolorowanki-dla-dzieci/rosliny/lisc.html
https://www.osesek.pl/wychowanie-i-rozwoj-dziecka/kolorowanki-dla-dzieci/rosliny/lisc.html


 wałkujemy – porusza dłońmi zwiniętymi w pięści w górę i w dół pleców, 

 wygładzamy placek – głaszcze plecy 

 na wierzch kładziemy pomidory – delikatnie stuka w plecy dłońmi złożonymi w 

miseczki, 

 krążki cebuli, oliwki – naciska palcem w kilku miejscach 

 posypujemy serem i… – szybko muska po plecach opuszkami palców obu dłoni 

 buch! do pieca! – przytula się do pleców dziecka, 

 wyjmujemy i kroimy dla mamusi, dla tatusia, dla babci, dla dziadka… – 

 naśladuje krojenie, przesuwając po plecach brzegiem dłoni 

 dla ciebie…, dla… – dziecko wymyśla, dla kogo będą jeszcze kawałki pizzy, 

 a teraz polewamy keczupem – kreśli palcem linię z pętlami 

 i… zjadamy, mniam, mniam, mniam – naśladuje gryzienie, chwytając plecy dłońmi. 
 

 

20.05.2020 ŚRODA 

 

TEMAT: „Koncert na łące” 

 

Przebieg: 

Zielona żabka, bocian, skowronek, 

zając, motylek, kilka biedronek 

tańczą na łące, skaczą, fruwają 

i na swój koncert nas zapraszają. 

 

 

1. "Chu chu ua"- zabawa ruchowo-naśladowcza. 

https://www.youtube.com/watch?v=wl2rNy_i94o 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wl2rNy_i94o


2. "Bąki z łąki"- słuchanie piosenki. 

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

Znów się zastanawiam jak w każde lato 

Kto to pomaga kwitnąć kwiatom? 

Na trawie, na łące kocyk rozłożę 

Przyjrzę się z bliska co lata na dworze! 

Bąki z łąki 

I biedronki 

I puchate, grube trzmiele 

Muszki, muchy 

Małe pszczółki 

To planety przyjaciele! 

Bąki z łąki 

I biedronki 

I puchate, grube trzmiele 

Muszki, muchy 

Małe pszczółki 

To planety przyjaciele! 

Pracują ciężko i pyłek zbierają 

Dzięki nim kwiaty dobrze się mają 

A także owoce, warzywa i zboże 

Jak to się dzieje, spytać ktoś może? 

Bąki z łąki 

I biedronki 

I puchate, grube trzmiele 

Muszki, muchy 

Małe pszczółki 

To planety przyjaciele! 

Bąki z łąki 

I biedronki 

I puchate, grube trzmiele 

Muszki, muchy 

Małe pszczółki 

To planety przyjaciele! 

Gdy leci owad z kwiatka do… 

 

3. Rozmowa n/t tekstu piosenki. 

Rodzic zadaje dziecku pytania dotyczące tekstu piosenki. 

− O czym jest nasza piosenka? 

− Jakie zwierzęta mieszkają na łące? 

− Dlaczego wszyscy mieszkańcy łąki są przyjaciółmi Ziemi? 

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


4.  Improwizacje taneczne z wykorzystaniem utworu "Lot trzmiela" - Mikołaj Rimsky-

Korsakow. 

 

Rodzic włącza nagranie utworu. Dziecko wykonuje własną improwizację taneczną do utworu 

„Lot trzmiela” 

https://www.youtube.com/watch?v=ucrKUO9FVfY 

 

ZABAWA POPOŁUDNIOWA 

1. "Chmurkowe twory" - ćwiczenia oddechowe. 

Przedszkolaku z 10 płatków kosmetycznych mamy (chmurek) stwórz na niebieskiej kartce 

dowolną całość (dowolny kształt). Nazwij to, co powstało. Następnie dmuchnij ile sił w 

płucach tak, by rozdmuchać wszystkie chmurki. Po rozdmuchaniu możesz ponownie ułożyć z 

nich dowolny kształt i znów go rozdmuchać. 

 

2. Ilustracja ruchowa do piosenki: 

Słuchamy piosenki i staramy się odtworzyć ruchem jej treść.  

https://www.youtube.com/watch?v=6ME8rNHARx4 

 

POWODZENIA!!!! 

 

 

21.05.2020 CZWRTEK 

 

Temat: Wiosna na łące – aktywność matematyczna kształtowanie  

umiejętności liczenia w zakresie 7. 

 

 

Przebieg zajęć 

 

1. Dzisiaj zapraszam Cię na wiosenną łąkę i do zabawy z wierszykiem. Słuchaj 

uważnie i pokazuj ruchem wszystkie czynności zawarte w wierszu. (Dziecko naśladuje 

ruchy zgodnie z treścią wiersza.) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q3jBhSFZTDM
https://www.youtube.com/watch?v=ucrKUO9FVfY
https://www.youtube.com/watch?v=6ME8rNHARx4


Kółko małe 

kółko duże 

głowa prosto 

ręce w górze 

widzisz łąkę 

na tej łące skaczą żabki i zające 

kwiaty rosną, 

słońce świeci 

a nad łąką bocian leci 

A ta pora roku radosna nazywa się... Wiosna 

 

2. A teraz wysłuchaj opowiadania z ilustracją sylwety biedronki- rys. 1 

 

Za górami za lasami mieszkała biedronka Zosia. Zosia była bardzo piękną biedronką, miała 

bowiem sześć kropek w różnych kolorach: żółtym, czarnym i niebieskim. Biedronka 

fruwała tu i tam, zwiedzała lasy, góry i łąki. Bardzo lubiła kwiaty, które chciała zebrać na 

łące do swojego wazonu (rys.2). Niestety Zosia była bardzo roztargnioną biedronką, cały 

czas się śpieszyła i w locie wszystko gubiła. Nazbierała na łące białych rumianków, ale tak 

się spieszyła, że jedną żółtą kropkę zgubiła. Potem poleciała na łąkę by zebrać maków 

troszeczkę. Tak się spieszyła, że dwie czarne kropki zgubiła. Poleciała dalej, bo zobaczyła 

łąkę pełną niebieskich chabrów. Tak się śpieszyła, że tym razem trzy niebieskie kropki 

zgubiła. Zmęczona wchodzi do domu, szczęśliwa, że kwiatów wiosennych zebrała, patrzy, 

patrzy, nie wierzy stoi przed lustrem. Ojej, nie mam już żadnej kropki na sobie.  



Biedronka Zosia rys. 1 rys.2 

 

Po przeczytaniu opowiadania rodzic zadaje dziecku pytania dotyczące jego treści. 

 Ile kropek miała biedronka Zosia? 

 W jakim kolorze były kropki? 

 Jakie kwiaty zebrała do koszyka? 

 Co jej się przytrafiło? 

 Ile kropek zgubiła? 

3. Zabawa matematyczna „Zagubione kropki biedronki”. 

Rodzic zadaje zagadki dziecku, dotyczące nazw kwiatów, które umieściła Zosia w różnych 

miejscach na stoliku. Jeśli dziecko odgadnie zagadkę, odkrywamy odpowiedni kartonik z 

kwiatem, pod którym znajduje się odpowiednia liczba kropek, które zgubiła biedronka. 

Odkrywamy kartoniki przy pomocy zagadek: 



rys. 3 Zosia bez kropek 

 

 

 

 

 
 

rys. 4 kropki dla biedronki Zosi 

należy je wyciąć 

 Jak nazywają się kwiaty, które Zosia chciała zerwać do swojego wazonu? Dziecko 

odpowiada, że rumianki. (rys. 5) Jaki mają kolor? Rodzic odkrywa kartonik, pod 

którym wcześniej należy ukryć zagubioną 1 żółtą kropkę.(rys.4) Umieszczamy 

kwiaty w wazonie, a kropki kładziemy obok w jednym miejscu. 

 

 

 



 

 rys. 5. 

 

 Jakie jeszcze kwiaty, które Zosia zerwała na łące? Dziecko odpowiada, że maki 

(rys. 6). W jakim są kolorze? Rodzic odsłania kropki. Dziecko liczy kropki i mówi, 

że są dwie kropki, w kolorze czarnym.(rys.4) Umieszczamy kwiaty w wazonie, a 

kropki dokładamy do kropki żółtej. 

rys. 6 

 

 Jak nazywają się kwiaty, które jeszcze zerwała Zosia? Dziecko odpowiada, że 

chabry. (rys. 7.) Jaki mają kolor? Rodzic odsłania kartonik z kwiatem. Dziecko 



liczy kropki. Mówią, że kropki są trzy w kolorze niebieskim (rys.4). Umieszczamy 

kwiaty w wazonie, a kropki dokładamy do pozostałych. 

 

rys. 7. 

 

 A teraz policz ile kwiatów razem zerwała Biedronka Zosia.  

Na koniec Rodzic wyjaśnia, że dziecko poprzez rozwiązanie zagadek odnalazło kropki, 

które przykleiły się do kwiatów.  

 

4. Umieszczanie kropek na skrzydłach Biedronki Zosi. 

A teraz, kiedy Zosia odnalazła swoje kropki, należy je powrotem umieścić na jej 

skrzydłach za pomocą kleju. Ile kropek ma Zosia? 

 

ZABAWA POPOŁUDNIOWA 

Ćwiczenie rozwijające koordynację wzrokowo-ruchowo-słuchową do utworu 

instrumentalnego. Rytmiczne kreślenie jedną ręką linii na kartce do muzyki.  

Rodzic i dziecko mają przed sobą białą kartkę. Wybierają po jednej kredce w dowolnym 

kolorze. Następnie rytmiczne kreślą na swoich kartkach wzory z rytmem muzyki. 

 Na słowo rodzica „hop” wymieniają się kartkami i znów kreślą na nich wzory. Ćwiczenie 

wykonujemy przez czas trwania muzyki. Następnie oglądamy swoje prace i zastanawiamy 

się co mogą przypominać.  

Oto link do muzyki: https://www.youtube.com/watch?v=jF8lELEtrU8 

https://www.youtube.com/watch?v=jF8lELEtrU8


22.05.2020 PIĄTEK 

TEMAT: Na wiosennej łące. 

 

 

PRZEBIEG: 

 

1. „Powitanie ciała”  

 Dziecko tańczy w rytm muzyki. Do ruchu włącza się całe ciało. Kolejno tańczą: ręce, głowa, 

ramiona, tułów, całe ciało. Gdy muzyka ucichnie, np.: czoło „wita się” z kolanem, nos „wita 

się” z piętą itp. dziecko tańczy indywidualnie. Proponujemy dowolną muzykę z biblioteczki 

rodzica. 

2. Ćwiczenia dużych grup mięśniowych „ Kwiaty rosną”  

Dziecko w przysiadzie podpartym – „kwiaty zwiędły,” powolny wyprost do wspięcia na palce 

– „kwiaty rosną po deszczu” do muzyki: „Walc kwiatów” Czajkowskiego  

Link do muzyki: https://www.youtube.com/watch?v=QxHkLdQy5f0 

3. Ćwiczenia oddechowe „Piórka” . 

Dziecko dmucha na piórka, tak aby jak najdłużej utrzymywało się w powietrzu. 

4. Ćwiczenia z elementami równowagi .„Bocian” 

Dziecko „bocian” biega po pokoju, z rozłożonymi rękami – „skrzydłami”. Na sygnał rodzica 

bocian ląduje i staje na jednej nodze  

5. Zabawa z elementami biegu „ Koniki”  

Dziecko „ konik” na dany sygnał biega, na kolejny sygnał maszeruje w różnych kierunkach.  

 

 

ZABAWA POPŁUDNIOWA 

Źródła: 

 https://www.maluchy.pl/kolorowanki/kolorowanka-538-Bebenek.html 

 https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/phocadownload/nasza-
szkola/muzyka_klasa_2_karty_pracy.pdf 

 http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/gitara 

 http://kolorowanki-dla-dzieci.org/kolorowanka-trabka.html 

 https://www.maluchy.pl/kolorowanki/instrumenty-muzyczne.html 

 https://dada.pl/dla-malucha/kolorowanki/akordeon 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QxHkLdQy5f0
https://www.maluchy.pl/kolorowanki/kolorowanka-538-Bebenek.html
https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/phocadownload/nasza-szkola/muzyka_klasa_2_karty_pracy.pdf
https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/phocadownload/nasza-szkola/muzyka_klasa_2_karty_pracy.pdf
http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/gitara
http://kolorowanki-dla-dzieci.org/kolorowanka-trabka.html
https://www.maluchy.pl/kolorowanki/instrumenty-muzyczne.html
https://dada.pl/dla-malucha/kolorowanki/akordeon


 

Nazwij wybrane instrumenty, podziel ich nazwy na sylaby, narysuj pod każdym instrumentem 

tyle kresek ile ma sylab w nazwie. Pokoloruj obrazki. 

 

  
  

  

  

                                         
  

  

   

      

                                                                                            

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

 

 

 

 

 

                               
 

 

 

 


	4.  Improwizacje taneczne z wykorzystaniem utworu "Lot trzmiela" - Mikołaj Rimsky-Korsakow.
	Przebieg zajęć


