
PONIEDZIAŁEK 18.V.2020 

Temat: Zagadki słowno-obrazkowe „Mieszkańcy łąki”. 

Przebieg: 

1. Obejrzyjcie z dzieckiem ilustracje. Niech nazwie to miejsce- łąka. 

 
2. Spytaj się czy potrafi nazwać jej mieszkańców? Zaproponuj zabawę w rozwiązywanie 

zagadek. 

• Na łące dzieci je zobaczą i choć nie mają sprężyn w nogach, to wysoko skaczą. 

(koniki polne) 

• Są czerwone i latają, na skrzydełkach czarne kropki mają. (biedronki) 

• Zjada dużo liści, zwija się w kokonie. Zmienia się w motyla, nie ma śladu po 

niej. (gąsienica) 

• Osiem nóżek sprawnych ma, lepką sieć szybciutko tka. (pająk) 

• Z kwiatka na kwiatek przelatuje, w ulu słodziutki miód produkuje. (pszczołą) 

A może dzieci spróbują ułożyć zagadkę o innych mieszkańcach łąki? 

3. A czy dzieci potrafią połączyć mieszkańców łąki z odpowiednim cieniem? 

 

 

 

Powodzenia! 



Zabawa popołudniowa 

 

Bawimy się z rymowanką” Każdy porusza się inaczej”.  

Rodzic czyta rymowankę a dzieci ilustrują ją ruchem według własnego pomysłu. 

 Joanna Wołoch „Każdy porusza się inaczej”. 

Na łące każdy inaczej się porusza. 

Biedroneczka-tup, tup tup. 

Gąsienica-szur, szur, szur. 

Żabka skacze hop do góry. 

Motyl lata aż pod chmury. 

Konik polny skacze tak… 

-A ty chodzisz jak? 

 

Jeśli zabawa się dzieciom spodobała, to łąka ma wielu mieszkańców, którzy chcą, aby 

także zilustrować ich sposób poruszania się.  

Niech żyje wyobraźnia ! 

 
WTOREK 19.V.2020 

Temat: Stemplowanie z wykorzystaniem różnorodnych materiałów „Majowa łąka”. 

Przebieg 

Aby zajęcie się udał należy przygotować farby plakatowe w różnych kolorach, 2,3 

rolki po papierze toaletowym lub papierowych ręcznikach. Farby wylewamy do 

płaskiego naczynia. Zanurzamy w wybranym kolorze rolkę i stemplujemy na 

przygotowanej kartce. Ściskając rolkę można zmieniać kształt, który pojawi się na 

kartce. Można ponacinać jeden brzeg rolki i wstemplujemy kwiatek z płatkami. Małą 

podpowiedź znajdziecie poniżej.  Pracy twórczej może towarzyszyć muzyka, może 

Walc nr 2 Szostakowskiego       https://youtu.be/oRkopgmi0BU             



                                                                                                                                                     

   

 
 

Do dzieła! 

 

Zabawa popołudniowa 

 

A może sudoku? Sudoku to gra która polega na układaniu obrazków ( w innych 

wersjach mogą być figury, litery, cyfry), tak aby w szeregach oraz rzędach nie było 

powtórzeń. Poniżej jest propozycja sudoku z wiosennymi kwiatami, ciekawe czy je 

znacie? ( źródło printoteka.pl) 

Należy wydrukować planszę, potem odciąć dolną część i porozcinać obrazki, które 

następnie wklejamy w puste okienka.  

 



Ciekawe jak Wam poszło? 

 
 

ŚRODA 20.V.2020 

Temat: Motyle i kwiaty. 

 

Przebieg: 

1.Przygotowujemy kwiaty w cyfrą wpisaną w środek (od 1 do 8, ale można spróbować 

więcej). Rozkładamy je w widocznych miejscach. Upewniamy się, czy dzieci znają te 

cyfry- muszą je nazwać. Dziecko jest motylem, który siada na kwiatku na przykład 

5.(poruszając się dzieci wykonują szerokie ruchy ramion). 

 
Inne wersje zabawy: 

• Zmieniamy ułożenie kwiatów. 

• Rodzic jest motylem, a dziecko decyduje, gdzie siada motyl. Mile widziane 

pomyłki rodziców. 

          2. Dziecko koloruje tyle płatków, ile każe cyfra. 

          3. Kwiaty przedszkolak układa w kolejności od najmniejszej ilości pokolorowanych 

płatków do największej. Zawsze układamy od lewej strony 



Powodzenia! 

Zabawa popołudniowa 

Na łące pojawiły się zwierzaki. Wytnijcie karty ruchowe i losujcie, a obrazki 

podpowiedzą w jakie zwierzątko się zamieniacie oraz co musicie zrobić. 

 
Udanej zabawy! 

 
CZWARTEK 21.V.2020 

Temat: Marzenie biedronki. 

Przebieg. 

1. Rozgrzewka przy piosence „Skaczemy, biegniemy” 

https://youtu.be/OZTYeTEZ2wA  

https://youtu.be/OZTYeTEZ2wA


2. Mieszkańcy łąki tańczą poleczkę „Poleczka” Śpiewające Brzdące 

https://youtu.be/wYSzeb6jrTM 

3. Posłuchajcie piosenki o marzeniu biedronki https://youtu.be/FEkZINmim00i 

spróbujcie zaśpiewać. 

Słowa: T.Pabisiak, A.Galica 

Aranżacja muzyczna: K.Marzec 

Wiewiórka, lisek i zając 

futrzane ogonki mają. 

 

Ref. Tylko biedronka nie ma ogonka. 

Nie ma ogonka biedronka.} 2x 

 

2. Koguty, bociany i wrony 

pierzaste mają ogony. 

 

Ref. Tylko biedronka nie ma ogonka 

Nie ma ogonka biedronka.} 2x 

 

3. Wieloryb, krokodyl i ryba 

z pomocą ogona pływa. 

 

Ref. Tylko biedronka nie ma ogonka 

Nie ma ogonka biedronka. 

            Chociaż biedronka nie ma ogonka 

ma za to piegi od słonka. 

 

4. Narysuj swoje marzenie, słuchając melodii R. Schumanna „Marzenie” 

https://youtu.be/HrBMrTH2Jh4 

Życzymy spełnienia marzeń! 

Zabawa popołudniowa 

Układamy bajkę „Magiczny kamień” (pomysł zaczerpnięty z czasopisma 

„Bliżej Przedszkolanr4/2020”) 

Jako inspiracje do stworzenia opowiadania wykorzystujemy kamyk, który 

pokazujemy dziecku i zaczynamy opowieść: Pewnego razu do mrowiska trafił 

magiczny kamień. Przekazujemy go dziecku, aby kontynuowało historię. 

Dziecko, dziecko nam albo rodzeństwu. które oczywiście zapraszamy do 

wspólnej zabawy i tak podając sobie kolejno kamień, układamy opowieść 

według własnego pomysłu. 

Tworzeniu pomaga muzyka, więc może J. S. Bach - Aria na strunie G 

https://youtu.be/rrVDATvUitA  

BAJKĘ MOŻNA ZILUSTROWAĆ! 

Jeśli nie ma magicznego kamienia, do mrowiska może trafić muszla, kredka, 

co tylko Wam przyjdzie na myśl. 

Kreatywnego wymyślania! 

 

https://youtu.be/wYSzeb6jrTM
https://youtu.be/FEkZINmim00i
https://youtu.be/HrBMrTH2Jh4
https://youtu.be/rrVDATvUitA


 
PIĄTEK 22.V.2020 

 

Temat: Opowieść ruchowa „Majówka”. 

(Źródło „Bliżej Przedszkola nr 4 /2020” autor Edyta Kaczanowska) 

Dzieci i rodzice oddają ruchem opowiadanie. 

Rodzina jechała rowerami na majówkę. 

(leżymy na plecach i poruszamy nogami, naśladując jazdę na rowerze) 

Wiał przyjemny wiaterek. 

(wstajemy i wykonujemy obroty według własnej osi, lekko unosząc ramiona) 

Gałęzie drzew, które rosły przy drodze, lekko poruszały się na wietrze-raz w lewo, raz 

w prawo. 

(stoimy w rozkroku i poruszamy w lewo/w prawo uniesionymi nad głową 

wyprostowanymi rękoma) 

W oddali pośród traw pasły się krowy. 

(chodzimy powoli na czworakach-kolana w górę) 

Nad łąkami, żywo latały barwne motyle. 

(rozpościeramy ramiona i truchtamy machając nimi) 

Na kwiatkach przysiadły pszczoły i trzmiele. 

(wykonujemy przysiad podparty) 

Koniki polne skakały po źdźbłach trawy. 

(wykonujemy skoki obunóż) 

Za łąkami płynęła rzeka. 

(stojąc w rozkroku, wykonują skłon w przód i swobodnie poruszają ramionami) 

W rzece wesoło pluskały się rybki. 

(poruszamy się slalomem z dłońmi złączonymi z przodu) 

Ktoś pływał kajakiem. 

(przyjmujemy pozycję siadu klęcznego i wykonujemy krążenia ramion, naśladując 

czynność wiosłowania) 

Dalej na rzece był most. 

(siadamy i podpierając się rękoma z tyłu, unosimy biodra i prostujemy plecy) 

Na brzegu rzeki, leżąc na kocu, odpoczywała rodzina. 

(leżymy na placach i oddychamy głęboko) 

 

Możemy włączyć muzykę relaksacyjną i chwilkę jej posłuchać. 

https://youtu.be/frsPD8GQnbA 

 

No to w drogę! 

https://youtu.be/frsPD8GQnbA


Zabawa popołudniowa 

 

        

Rymowanka M.Barańskiej z publikacji „Rymuj, głoskuj, w rytmie klaszcz” 

„mrówki mają czółki oraz cienkie nóżki 

I nie gubia nigdy do mrowiska…..”  

Dzieci : 

• muszą wysłuchać wierszyka oraz dokończyć, tak aby się rymował. 

• mówią wierszyk rytmicznie , jednocześnie chodząc małymi kroczkami, jeden 

za drugim, jak mrówki. Należy wykonywać to ćwiczenie dokładnie w rytmie 

wierszyka.3 razy powtarzamy. 

• Rodzic wymawia wyrazy dzieląc je na sylaby: roś-li-ny; ro-bot-ni-ce; mro-wis-

ko. Dzieci uważnie słuchają i wymawiają w całości. 

Udanej zabawy! 

 

 


