
18.05.2020 aktywność umysłowa 
 
Temat zajęcia: Słuchanie wiersza " Pracowite pszczółki " O. Adamowicz 
Przebieg : 
1.Dzieci słuchają wiersza czytanego przez rodzica " Pracowite pszczółki " O. Adamowicz 
                       „Pracowite pszczółki” 
Pszczoła to jest owad mały, ale za to doskonały. 
Ona w ulu dom swój ma i pracuje tam co dnia. 
Zapyla kwiaty, ciężko pracuje, ludzi miodkiem obdarowuje. 
W lesie, w powietrzu czy też na łące, 
możemy spotkać pszczółek tysiące. 
Ciągle latają, nektar zbierają i wiele siły do pracy mają. 
Z zebranym nektarem, z zachwytu wielkiego, 
wracają pszczółki do domu swojego. 
Każda to pszczółka jest pracowita, żadna nie próżnuje, 
produkuje dla nas miodek i ciężko pracuje. 
A my miodek ten lubimy, szybko go zjadamy, 
przez co zdrowsi się czujemy i dobre humory mamy. 
2.Rodzic zadaje dziecku pytania: 
- O czym opowiadał wiersz?  
-Jak wygląda pszczoła? (pokaz ilustracji i omówienie) 
-Gdzie mieszkają pszczoły, co robią i kto nimi się opiekuje ? 

  



Linki do obrazków 
https://ogrodolandia.pl/pszczoly-w-ogrodzie      https://www.portalpszczelarski.pl/ 

3. Zabawa ruchowa ,,Pszczoły zbierają nektar’’(wytnijcie z kolorowego papieru  kilka 
kształtów kwiatów) 
Dziecko  przy dowolnej muzyce  biega  naśladując  latanie i głos pszczółki  ,  omija  kolorowe  
kwiaty rozłożone na podłodze . Podczas przerwy w muzyce przykuca na takim kolorze  
kwiatka jaki wymieni rodzic. Powtarzamy zabawę 3-4 razy zmieniając kolory kwiatów .  



4.Zabawa graficzna,, Zaprowadź pszczółki do domków i do kwiatków’’

Źródło https://www.anwi.edu.pl/userdata/public/gfx/4242/KP-na-koncentracje--przedszkolne-
92.jpg 
5. Każdy z nas zna powiedzenie: „Pracowity jak pszczółka”. Jeśli chcecie dowiedzieć się 
dlaczego tak mówimy zapraszam was do obejrzenia bajki edukacyjnej  pt. ,,Z kamerą wśród 
pszczół ‘’ (3 krótkie odcinki)   
https://www.youtube.com/watch?v=LMLSxZJTNnE 
https://www.youtube.com/watch?v=PX8JKShqt9c 
https://www.youtube.com/watch?v=exknqkNNFGg 
 



Zabawa popołudniowa 

 Zabawa relaksacyjna „Ślimak” - masażyk z wykorzystaniem  popularnej rymowanki  
Dziecko i rodzic siedzą na dywanie  jedno za drugim. Wspólnie wypowiadają rymowankę                  
a rodzic rysuje   na plecach wskazane w wierszu obrazki. Potem następuje zamiana  ról .  
 
Ślimak, ślimak, pokaż rogi,    ( wolno na plecach rysujemy spiralę) 
dam ci sera na pierogi         (   naciskamy  na plecy  opuszkami  palców) 
Jak nie sera, to kapusty            ( końcami palców zataczamy koła ) 
od kapusty - będziesz tłusty             ( otwartą dłonią ślizgamy się po całych plecach) 
 
 Proponuję następnie   wykonać wspólnie z plasteliny postać ,,ślimaka ‘’ . Dziecko formuje z 
plasteliny wałeczek, turla  go raz jedną, raz drugą rączką , a następnie zwija go w spiralę. 
Potem dokleja oczy , usta  i  różki.   
                                                               Życzę miłej zabawy! J 
 
 

WTOREK 19. 05. 2020 r. 

Temat: „Mieszkańcy łąki” 

Przebieg: 

1. Rozwiązywanie zagadek: 

Do domu się spóźnić nie może, 

bo jest w nim o każdej porze. 

Od gonitwy spokój woli, 

więc mawia: spiesz się powoli. (ślimak) 

 

Kąpie się w strumykach, 

przed boćkiem umyka. 

Koncerty wieczorem 

daje nad jeziorem. (żaba) 

 

Niziutko nad stawem 

fruwa przez dzień cały, 

kształtem przypomina 

helikopter mały. (ważka) 

 

Ponad łąką sobie lata 

śliczna panna piegowata, 

którą proszę: leć do nieba, 



przynieś mi kawałek chleba. (biedronka) 

 

Tak kolorowy, 

jak polne kwiaty, 

nad łąką wiedzie 

żywot skrzydlaty. (motyl)  

 

2. „Motyl” - praca plastyczna. 

Przygotujcie wcześniej: szablon motyla, kolorową kredę, sól kuchenną, kilka 

talerzyków, na różne kolory soli, klej typu wikol lub magic. 

Na początku wspólnie zajmijcie się zabarwianiem soli. Dziecko pocierając kredą 

(jednym wybranym kolorem), kulając ją i przesuwając w różne strony po rozsypanej 

soli sprawia, że sól stopniowo przyjmie kolor ścieranej kredy. W ten sposób 

przygotowujemy różne kolory soli i przesypujemy je na różne talerzyki. Poniżej 

przedstawiamy gotową ilustrację motyla, którą należy wydrukować. Poszczególne 

części skrzydeł motyla smarujemy klejem typu wikol lub magic i posypujemy 

wybranym kolorem soli. źródło: https://mojedziecikreatywnie.pl/2016/02/malowanie-

sola/ 



 

 

3. „Na łące” - zabawa naśladowcza. 

Dziecko porusza się w rytmie wyklaskiwanym przez rodzica: marsz, bieg, podskoki. 

Na przerwę w grze, dziecko zamienia się w zwierzątka: bociana (marsz z wysokim 

unoszeniem kolan), żaba (skoki z przysiadu podpartego, z podparciem dłoni o 

podłogę), rak (chodzenie na czworakach tyłem). 

Zabawa popołudniowa: 

Zabawa z wykorzystaniem wiersza M. Bogdanowicz, doskonaląca koordynację słuchowo- 

ruchową i rozwijająca sprawność manualną ,,Idzie, idzie”. Dziecko leży na podłodze, na 

brzuchu, rodzic siedzi obok. Rodzic rysuje na plecach dziecka wzory ilustrujące treść utworu. 

Po chwili następuje zamiana ról. 

 

Idzie, idzie stonoga, stonoga, stonoga, (spacer palcami po plecach „dużymi krokami”) 

a tu… noga!     (chwyt za nogę) 

Idzie, idzie malec, malec, malec,  (spacer palcami po plecach „drobnymi krokami”) 

a tu… palec!     (chwyt za palec) 



Idzie, idzie koń, koń, koń,   (delikatne naciśnięcie pleców pięścią) 

a tu… dłoń!     (chwyt za dłoń) 

Leci, leci sowa, sowa, sowa,   (szybkie muskanie pleców opuszkami palców) 

a tu… głowa!     (położenie dłoni na głowie) 

 
Miłego dnia J 

Środa 20.05. 2020- Aktywność matematyczna  
 
Temat: „Kropki biedronki” - przeliczanie liczebnikami głównymi. 
 
Cel: kształtowanie umiejętności liczenia w zakresie 4  
 
Prosimy rodziców o przygotowanie dwóch sylwet biedronek bez kropek (można wykorzystać 
wycięte z papieru czerwone koło- brzuszek biedronki, mniejsze czarne koło- głowa biedronki 
oraz cztery małe czarne kółka- kropki biedronki). 
 
Przebieg: 
Jedną sylwetę biedronki ma rodzic, drugą dziecko. 
Rodzic mówi krótką rymowankę, układając na sylwecie biedronki kilka kropek np. 2,1,4,3. 
 
Biedroneczki są w kropeczki. 
O tym każdy wie,  
Ile kropek ma biedronka, 
czy policzysz je? 
 
Dziecko przelicza kropki które ułożył rodzic na sylwecie biedronki i kładzie na swojej 
biedronce tyle samo czarnych kółeczek 
 
Źródło: Przewodnik metodyczny „A ja rosnę i rosnę” – wydawnictwo MAC 
 

Zabawa popołudniowa 
 
Zabawa ruchowa „Marsz biedronek” 
 
Dziecko siedzi w siadzie skrzyżnym na podłodze. Rodzic mówi rymowankę, ilustrując ją 
ruchem. Dziecko naśladuje jego ruchy  
 
Jedną nogę, drugą nogę, 
Trzecią nogę, czwartą nogę                    (wyciąga przed siebie kolejno ręce i nogi ) 
I skrzydełka dwa                                       ( porusza  na przemian ramionami) 
Nasza mała biedronka ma.                     ( pokazuje na siebie) 
Jedną nogą, druga nogą,                         
Trzecią nogą, czwartą nogą                    (wyciąga przed siebie kolejno ręce i nogi )          
Maszeruje sobie drogą-  
raz i dwa, raz i dwa                                  (idzie na czworakach ) 
 
 
Źródło: Przewodnik metodyczny „A ja rosnę i rosnę” – wydawnictwo MAC 



Czwartek 21.05.2020 Czwartek Aktywność muzyczna  
 
Temat: Biedronka i muchomor – zabawy muzyczno- ruchowe. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=IMXHCmLDkZE 
 
1 Słuchanie piosenki „Biedronka i muchomor”  
 

1. Zobaczyła raz biedronka, 
 czerwonego muchomorka,  
co kapelusz miał w kropeczki, 
 tak jak wszystkie biedroneczki. 
 
 Ref. Tu kropeczka, tam kropeczka, 
 kropka w kropkę jest kropeczka. (4x) 
 
2. Miał muchomor kropki białe, 
 okrąglutkie i wspaniałe,  
więc biedronka je zabrała 
 i się sama w nie ubrała. 
 
 Ref. Tu kropeczka, tam kropeczka, 
kropka w kropkę jest kropeczka. (4x) 
 
3. Kropki stracił pan muchomor 
 i ze złości tupnął nogą, 
jednak nic to nie zmieniło, 
 bo biedronki już nie było.  
 
Ref. Tu kropeczka, tam kropeczka,  
kropka w kropkę jest kropeczka. (4x) 
 
 
2. Krótka rozmowa na temat treści piosenki, tempa ( szybkie, wolne) oraz nastroju ( 
wesoły, smutny).  
 
3 Zabawa muzyczno- ruchowa przy piosence „Biedronka i muchomor” dziecko porusza 
się w rytm muzyki po pokoju na przerwę w muzyce rytmicznie wyklaskuje krótki tekst 
„Bie- dro- necz- ki  są w kro- pecz- ki. Zabawę powtarzamy 3 razy. 
 

 
 

Zabawa popołudniowa  
 
 

Masaż relaksacyjny: „Spacer biedronki” 
 
Biedroneczka mała po trawce biegała.      - delikatnie porusza palcami w różnych      
                                                                              kierunkach,  



Nóżkami tupała, - naprzemiennie uderza w plecy rodzica otwartymi dłońmi, 
rączkami machała. – masuje plecy rodzica  obiema rękami, 
Potem się ślizgała - przesuwa zewnętrzną stroną dłoni do góry, 
do góry i w dół. - wewnętrzną w dół, 
W kółko się kręciła - rysuje rękami koła w przeciwnych kierunkach, 
i piłką bawiła. - delikatnie uderza pięściami, 
Gdy deszcz zaczął padać, -stuka palcami wskazującymi z góry na dół, 
pod listkiem się skryła - rysuje obiema rękami kształt liścia, 
i bardzo zmęczona spać się położyła.  - przesuwa złączone dłonie w jedną i w drugą stronę. 
 
 
Źródło:  http://www.edukacja.edux.pl/p-16085-zabawy-relaksacyjne-z-wiosna-w-grupie-
integracyjnej.php 

 
22.05.2020 r. 
Temat zajęć: „Na wiosennej łące”- zabawy ruchowe. 
Przebieg zajęcia: 

1. „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 hasło: Kwiaty zamykają się wieczorem – powrót do poprzedniej pozycji.  
2. „Myszki wyszły z norki” – zabawa z elementem czworakowania.  
Dziecko – myszka, chodzi na czworakach, zatrzymuje się w przysiadzie – myszka myje 
pyszczek – pocieranie rękami policzków.  
3. „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.  
4. „Krety” – zabawa z elementem pełzania.   
Przysiad podparty, przejście do leżenia na brzuchu. Poruszanie się poprzez 
odpychanie się rękami i nogami od podłogi. Zwracamy uwagę, aby dziecko nie 
układało rąk pod klatką piersiową.  
5. „Wąchamy kwiaty” – ćwiczenie oddechowe.  
Dziecko chodzi swobodnie po pokoju. Co jakiś czas pochyla się i naśladuje wąchanie 
kwiatów.  
6. „Lecą ptaki” – zabawa bieżnia.  
Lekki bieg w różnych kierunkach, ręce ułożone w skrzydełka. Zatrzymanie się                        
w przysiadzie – ptaki dziobią ziarenka.  
7.  „Wygrzewamy się na słońcu” – ćwiczenie relaksacyjne.  
Swobodne leżenie na podłodze, na boku lub na plecach.  

Zabawa popołudniowa 
Zabawa z pokazywaniem „Lata mucha”. 
Rodzic recytuje rymowankę, a dziecko wskazuje części ciała wymienione w rymowance. 



 
Źródło: http://www.nianiabloguje.pl/2014/03/poznajemy-ciao.html  
Miłego dniaJ 
 
 


