
Grupa III ŻABKI 
Temat tygodnia:  Łąka w maju. 
Treści programowe: 
Przyroda 
Obserwacja przyrody 
 obserwowanie przyrody w naturalnym otoczeniu, podczas pobytu na świeżym powietrzu oraz 

podczas spacerów i wycieczek 
Przyroda wiosną 
 obserwowanie, w sposób bezpośredni lub pośredni (zdjęcia, obrazki, filmy), łąki wiosną; 

zwracanie uwagi na rośliny i zwierzęta tam żyjące 
W świecie techniki 
Działalność badawcza 
 uczestniczenie w wybranych zabawach badawczych, np. badanie tonięcia i pływania ciał 
Aktywność językowa 
Poprawność składniowa wypowiedzi 
 wypowiadanie się zdaniami złożonymi 
Procesy poznawcze 
Myślenie (logiczne) 
 rozwiązywanie zagadek 
Początkowa nauka czytania i pisania 
Słuch fonematyczny 
 rytmiczny podział słów (samodzielny, swobodny podział słów na sylaby, np. w zabawach: 

wymyślanie mowy robotów, kosmitów, wołanie kogoś z podwórka do domu) 
 wyodrębnianie w słowach głosek początkowych (w nagłosie) 
Przygotowanie do czytania 
 obserwowanie rodzica czytającego książeczki i podejmowanie prób naśladowania go 

(zainteresowanie nabywaniem umiejętności czytania) 
Przygotowanie do pisania 
 rozwijanie sprawności ruchowej 
Elementy matematyki 
Intuicja geometryczna 
 nazywanie figur geometrycznych: koło, trójkąt 
Działalność plastyczna 
Zainteresowania plastyczne 
 rysowanie, malowanie – korzystanie z różnych materiałów i przyborów 
W świecie sztuki – muzyka 
Muzyka i śpiew 
 nauka krótkich piosenek (forma AB) 
 śpiewanie piosenek z repertuaru dziecięcego 
Rozwój fizyczny 
Higiena ciała i otoczenia 
 częste przebywanie na świeżym powietrzu we wszystkich porach roku 
 przestrzeganie podstawowych zasad związanych z higieną 
Aktywność ruchowa 
Sprawność ruchowa 
 przyjmowanie poprawnej postawy podczas wykonywania różnych czynności  
 uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych  
Wokół przedszkola. Program wychowania przedszkolnego oparty na warstwicowej koncepcji 
wychowania Stefana Kunowskiego, Grupa MAC S.A. 2018 (s. 31, 33, 42, 48, 49, 51, 52, 67, 68, 73, 
82, 109, 114). 
 
 



Grupa III ŻABKI Plan zajęć od 18.05. – 22.05.2020r. Temat tygodnia: Łąka w maju. 
 

Data 
 
Temat dnia 

 
Aktywność i działalność 
dziecka 

 
Cele 

Numery 
obszarów 
z podstawy 
programowej 

18.05.2020r. Barwa 
ochronna 

- Oglądanie obrazka. 
Określanie, co się dzieje na 
łące w maju.  
- Słuchanie piosenki „Wiosna 
na łące”. 
- Zabawa pobudzająco-
hamująca „Wiosenne kwiaty”. 
- Zabawa rytmiczno-
artykulacyjna 
z wykorzystaniem wiersza 
Teresy Fiutowskiej „Żabie 
łapki”. 
- Słuchanie opowiadania 
Małgorzaty Strękowskiej-
Zaremby „Zabawa 
w chowanego”. 
- Zabawa ruchowa „Żabie 
zabawy”. 
- „Majowa łąka” – praca 
plastyczna. 
- Zabawa pobudzająco-
hamująca „Wiosenne 
zagadki”. Rozwiązywanie 
zagadek Bożeny Formy 
„Mieszkańcy łąki”. 
- Zapoznanie z cyklem 
rozwojowym motyla. 
- Odszukiwanie na obrazku 
ukrytych zwierząt, nazywanie 
ich i kolorowanie rysunku. 

- wypowiada się 
rozwiniętymi zdaniami; 
- wymienia rośliny 
i zwierzęta spotykane 
na łące; 
- wykonuje pracę 
plastyczną; 
-  dostrzega piękno 
majowej przyrody; 
- uczestniczy 
w zabawach, stosując 
ustalone zasady; 
- podaje rozwiązanie 
zagadek.  
 

I5, I8, II11, 
IV1, IV2, IV5, 
IV7, IV8, 
IV11, IV18, 
IV19 

19.05.2020r. Motyle 
i kwiaty 

- Nazywanie zwierząt 
przedstawionych na 
zdjęciach. Otaczanie pętlą 
owadów.  
- Ćwiczenia w liczeniu – 
„Liczymy żabki”. 
- Opowieść ruchowa przy 
muzyce.  
- Zabawy z sześcianem. 
- Zabawa ruchowa „Motyle 
i kwiaty”. 
- Ćwiczenia gimnastyczne. 
- Ćwiczenia w określaniu 
wartości logicznej zdań. 
- Kolorowanka „Łąka 
w maju”. 
- Zabawa z elementem 
dramy „Jestem…” 
 

- wie, że sześcian 
(foremny) ma sześć 
ścian w kształcie 
przystających 
kwadratów; 
- ustawia sześciany 
według wielkości: od 
najmniejszego do 
największego i na 
odwrót; 
- aktywnie uczestniczy 
w ćwiczeniach 
gimnastycznych; 
- za pomocą ruchów i 
głosu przedstawia 
„mieszkańca łąki”. 

 
 

 

I5, I7, I8, III9, 
IV1, IV2, IV5, 
IV7, IV8, 
IV12, IV15, 
IV18 



20.05.2020r. Wiosna na 
łące 

- Zabawa „Na wiosennej 
łące”. 
- Liczenie pszczół. Łączenie 
pszczół z plastrami, do 
których lecą. Kończenie 
kolorowania plastrów miodu.  
- Zabawy przy piosence 
„Wiosna na łące”. 
- Zabawa ruchowa 
„Wiosenna pogoda”. 
- Wykonanie biedronek. 
- Ćwiczenia logorytmiczne 
„Rób to, o czym mówi 
wiersz”. 
- Aktywne słuchanie muzyki 
Antonia Vivaldiego „Cztery 
pory roku. Wiosna”. 
- Zabawa „Owad czy nie?”. 
Rozwijanie koncentracji 
uwagi oraz umiejętność 
określania, kto należy do 
rodziny owadów. 

- wciela się w wybrane 
zwierzęta i rośliny 
z wiosennej łąki; 
- reaguje odpowiednim 
ruchem na hasła 
i sygnały muzyczne;  
-  wykonuje papierową 
biedronkę; 
-  wymienia części 
ciała biedronki; 
- słucha muzyki 
poważnej; 
- nazywa owady 
przedstawione na 
obrazkach. 

I5, II11, IV1, 
IV2, IV7, IV8, 
IV15, IV18 

21.05.2020r. Wiosenna 
łąka 

- Odszukiwanie na obrazku 
ukrytych zwierząt. 
Nazywanie ich. Określanie, 
dlaczego trudno było je 
odszukać.  
- Zabawa orientacyjno – 
porządkowa „Owady na 
łące”. 
- „Łąka” – obserwowanie 
roślin i zwierząt w oparciu 
o ilustracje. 
- Swobodne wypowiedzi 
dzieci na temat „łąki wiosną”. 
- Wyrażanie swoich wrażeń 
i przeżyć za pomocą 
ekspresji plastycznej – 
rysowanie łąki na zielonych 
kartkach pastelami olejnymi. 
- Instrumentacja wiersza 
Bożeny Formy „Wiosna”. 
- „Zabawy na łące” – 
rozwijanie koordynacji 
słuchowo-ruchowej. 

- rozpoznaje i nazywa 
rośliny i zwierzęta 
żyjące na łące; - 
wypowiada się na 
temat  „łąki wiosną”. 
- rysuje łąkę; 
- obrazuje wiersz 
z wykorzystaniem 
instrumentów 
perkusyjnych; 
- przestrzega 
ustalonych zasad 
podczas zabawy. 

I5, I8, II11, 
III8, IV2, IV5, 
IV7, IV8, 
IV15, IV18 

22.05.2020r. Pierwsza 
kartka 
zielnika 

- Zabawa „Podglądamy 
zwierzęta”. 
- Kończenie rymowanek 
o łące. 
- Zabawa ruchowa „Latające 
żuki”. 
- Założenie pierwszej karty 
zielnika. 
- Słuchanie wiersza Agaty 

- wymienia nazwy 
wielu zwierząt, roślin, 
interesuje się 
przyrodą; 
-  wymienia nazwy 
wybranych roślin 
zielnych; 
- aktywnie uczestniczy 
w ćwiczeniach 

I5, I6, I8, II11, 
III9, IV1, IV2, 
IV4, IV5, IV7, 
IV8, IV12, 
IV18 



Onichmowskiej „Zielnik”. 
Rozmowa na temat wiersza. 
- Ćwiczenia gimnastyczne.  
- Zabawa relaksacyjna „Złota 
żaba”. 
- Czytanie z rodzicem nazw 
zwierząt i roślin, 
odszukiwanie ich na rysunku. 
Kolorowanie rysunku. 
- Zabawa ruchowa „Owady 
na łące”. 
- Układanie sylwet owadów 
z klocków w kształcie figur 
geometrycznych. 
 

gimnastycznych; 
- wczuwa się w rolę 
żaby; 
- układa sylwety 
z klocków; 
- aktywnie uczestniczy 
w zabawach. 

I. Grupa III ŻABKI Temat dnia: Barwa ochronna. 18.05.2020r. 
Drodzy Rodzice dzisiaj zapraszamy dzieci na majową łąkę. Prosimy o przeczytanie dzieciom 
opowiadania Małgorzaty Strękowskiej-Zaremby „Zabawa w chowanego” oraz wyjaśnienie znaczenia 
barwy ochronnej dla zwierząt. Proponujemy zabawy ruchowe: „Żabie zabawy”, „Żabie łapki”. 
Państwa dzieci będą mogły wysłuchać piosenki „Wiosna na łące”. Proponujemy pracę plastyczną 
„Majowa łąka” oraz rozwiązywanie zagadek Bożeny Formy „Mieszkańcy łąki”. Dzieci poznają 
również cykl rozwojowy motyla. Będą mogły odszukać ukryte zwierzęta, nazywać je i kolorować 
rysunek. 
 1. Oglądanie obrazka. Określanie, co się dzieje na łące w maju.  
Obejrzyj obrazek. Powiedz, co dzieje się na łące w maju. Obejrzyj zdjęcia zwierząt, nazwij je. 

 



2. Słuchanie piosenki „Wiosna na łące”. 
Posłuchaj piosenki. 
Link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=814z9Tpphkw 
I. Dziś na łąkę przyszła Wiosna   
 w kwiecistej sukience,   
 budzi maki i stokrotki,  
  jaskry i kaczeńce.   
Ref.: Ptaki trele wyśpiewują,    
świeci ciepłe słońce,   
 w rosie kąpią się biedronki.    
Wiosna już na łące! 
 II. Świerszcz zielone stroi skrzypce,  
  da dziś pierwszy koncert.  
  Tańczą pszczoły i motyle,  
  żabki i chrabąszcze.  
 Ref.: Ptaki…   
III. Tak się wszyscy cieszą wiosną,   
 tańczą i śpiewają,    
nawet krecik wyszedł z norki,  
  z myszką pląsa żwawo.  
 Ref.: Ptaki… 
Rozmowa na temat tekstu piosenki. 
 Rodzic pyta: − Kto przybył na łąkę? − Co zaczęło się dziać na łące, kiedy przyszła wiosna? 
− Co to znaczy, że świerszcz stroi skrzypce? − Wymień mieszkańców łąki, o których jest mowa 
w piosence.  
3. Zabawa pobudzająco-hamująca „Wiosenne kwiaty”. 
Dwa klocki. Rodzic wystukuje rytm. 
 Przy cichych dźwiękach klocków dzieci-wiosenne kwiaty przechodzą do przysiadu. Głośność 
dźwięku narasta, dzieci przechodzą do pozycji stojącej − kwiaty rosną. Mocne uderzenie w klocki – 
zatrzymują się przez chwilę w bezruchu. Dwa uderzenia w klocki – przechodzą do leżenia na 
plecach. Zabawę powtarzamy kilka razy. 
4.  Zabawa rytmiczno-artykulacyjna z wykorzystaniem wiersza Teresy Fiutowskiej „Żabie 
łapki”. 
Dziecko dobiera się w pary z rodzicem (rodzic – dziecko), stają naprzeciwko siebie i powtarzają 
tekst, ilustrując go ruchem.                                            
Dwie zielone małe żabki,                                                      Dziecko – rodzic.   
tak nad stawem grają w łapki:  
jedną łapką                                                                  podnoszą prawą rękę ugiętą w łokciu,  
klap, klap, klap.                                                           uderzają o prawą dłoń partnera,  
Drugą łapką                                                                 podnoszą lewą rękę ugiętą w łokciu, 
 klap, klap, klap.                                                          uderzają o lewą dłoń partnera,  
Potem dwiema                                                            podnoszą obie ręce ugięte w łokciach, 
 klap, klap, klap.                                                          uderzają w obie dłonie partnera,  
Ty, bocianie                                                                 przykucają i grożą bocianowi, poruszając  
nas nie łap!                                                                  wskazującym palcem. 
5. Słuchanie opowiadania Małgorzaty Strękowskiej-Zaremby „Zabawa w chowanego”. 
Oglądaj obrazki i posłuchaj opowiadania, które przeczyta ci rodzic. 
Rodzic wyjaśnia na podstawie opowiadania znaczenie barwy ochronnej dla zwierząt. 



 
 

 
Za lasem płynie strumyk, za strumykiem rozpościera się łąka, na łące rosną zielona trawa 
 i stokrotki o biało-żółtych kwiatach. I jeszcze wiele innych kolorowych kwiatów i zielonych roślin. 
Pewnego dnia biedronka, żabka, konik polny i motyl cytrynek bawili się na łące w chowanego.   
– Jeden, dwa, trzy... – mała biedroneczka odliczyła do dziesięciu i rozejrzała się dookoła.  
– Zaraz was znajdę – zawołała, pewna siebie.  
Po chwili wykrzyknęła radośnie: – Widzę cię, żabko! Siedzisz pod liściem mlecza!   
Biedronka sfrunęła na liść i zajrzała pod spód.  
Coś takiego! Żabki tam nie było. Wszędzie tylko zielone źdźbła trawy i liście roślin łąkowych  tak 
samo zielone jak żabka. 
 „To nie ten liść” – pomyślała i przeniosła się na sąsiedni, a potem na kolejny.  



O! Coś zielonego mignęło jej przed oczami! Biedronka rozpostarła małe skrzydełka. – Mam cię, 
koniku polny! Siedzisz między koniczynkami! Widzę cię! Zaraz będziesz zaklepany – ucieszyła się z 
odkrycia. 
 – I hop! – biedroneczka usiadła na listku koniczyny. 
 „Znowu nic?” – nie mogła się nadziwić, że pośród zieleni nie ma nawet śladu konika polnego. 
 – Zdawało mi się – westchnęła, jednak już po chwili uśmiechnęła się szeroko. „Cytrynka na pewno 
znajdę. Jest większy od konika polnego i ruchliwszy od żabki” – pomyślała. 
 Wzbiła się w górę, żeby objąć wzrokiem całą łąkę. Żółty kolor przyciągnął jej uwagę. 
 – Jest! Widzę cię, motylku! 
 Już po chwili siedziała na płatku stokrotki. Jednak to był tylko kwiat, a dookoła – tysiące 
podobnych. Czy któryś z nich był motylem cytrynkiem? Z pewnością nie.  
– Żabka, konik polny i motylek poszli sobie, a mnie zostawili – powiedziała rozczarowana 
 biedronka. Zrobiło się jej bardzo przykro, że przyjaciele tak z nią postąpili.  
– Mylisz się, biedroneczko – odezwał się mądry ślimak. – Twoi przyjaciele wciąż są na łące.  
Trudno znaleźć zieloną żabkę i zielonego konika polnego pośród zielonej trawy. Niełatwo też 
wypatrzyć  żółtego motyla, gdy łąka żółci się od kwiatów. Tak jednak powinno być. Barwa chroni 
twoich przyjaciół przed niebezpieczeństwem. Ci, którzy na nich polują, mają wielki kłopot  
z odróżnieniem motyla od kwiatka albo konika polnego czy żabki od zielonych liści. 
 – To prawda – z zieleni wyskoczyli roześmiani przyjaciele biedronki: żabka i konik polny. 
 – Najprawdziwsza prawda – potwierdził motylek cytrynek i wyfrunął z kępy żółtych jaskrów. 
 – Nie przejmuj się, biedroneczko, że nas nie znalazłaś. Teraz ja będę szukał. Ukryj się  
dobrze. Żabka i konik polny też.  
Biedronka ucieszyła się z takiej zamiany. Ale gdzie znaleźć kryjówkę? Dookoła tyle zieleni. 
Czerwona biedronka w czarne kropki będzie widoczna z daleka. 
 Szczęśliwie brzegiem rzeki szła uśmiechnięta od ucha do ucha Ada. Usiadła na skraju łąki,  
żeby odpocząć. Miała na sobie czerwone spodenki w czarne kropeczki.  
Biedroneczka aż wstrzymała oddech z zachwytu. – Lecę – powiedziała sobie. Skrzydełka, choć 
małe, poniosły ją na skraj łąki. Usiadła leciutko na pięknych spodniach dziewczynki i... znikła.  
A może wciąż tam siedzi. Jak myślicie? 
Rozmowa na temat opowiadania.  
Rodzic pyta: − W co bawili się: żabka, konik polny, biedronka i motylek cytrynek? − Dlaczego 
biedronka nie mogła odnaleźć przyjaciół? − Co to jest barwa ochronna?  
 Rodzic mówi: Ubarwienie ochronne czy maskujące polega na upodobnieniu się barwą ciała do 
środowiska życia danego zwierzęcia. Ubarwienie ochronne jest rozpowszechnione wśród zwierząt, 
takich jak niedźwiedź polarny, pasikonik, rzekotka drzewna. 
6. Zabawa ruchowa „Żabie zabawy”. 
Na hasło rodzica: „Żabki skaczą”, dziecko naśladuje żabie skoki. Na hasło „Żabki pływają”, 
wykonują siad klęczny, chowają głowę w ramionach, pochylają się do przodu.  
7.  „Majowa łąka” – praca plastyczna. 
- Ilustrowanie ruchem i głosem opowiadania rodzica. 
Był piękny wiosenny dzień i przyszła  pora na spacer na pobliską łąkę (dziecko maszeruje  
w różnych kierunkach pokoju ). Słońce mocno świeciło, a wiatr rozdmuchiwał nasiona mniszka 
pospolitego i innych roślin (dziecko chodzi na czworakach i dmucha na rośliny). Nagle dziecko 
usłyszało pierwsze odgłosy. To pracowite pszczółki krążyły nad kwiatkami, szukając 
najpiękniejszych okazów, aby zebrać z nich nektar (dziecko lata jak pszczółka, machając rękami – 
skrzydełkami), wesoło bzyczały, nawołując się nawzajem (naśladuje bzyczenie pszczół: bzz, bzz, 
bzz). Na listkach koniczyny siedziały koniki polne, poruszając śmiesznie łapkami, z których strząsały 
resztki porannej rosy (dziecko siedzi, porusza w dowolny sposób kończynami), cykając cichutko 
(naśladuje dźwięk: cyt, cyt). Nagle, zupełnie nie wiadomo skąd, pojawiły się żaby (dziecko naśladuje 
skakanie żabek), które kumkały głośno (naśladuje kumkanie: kum, kum, kum), jakby ostrzegały się 
przed jakimś niebezpieczeństwem. Miały rację, że były takie zdenerwowane, bo na łące pojawiła się 
para bocianów. Chodziły, wysoko unosząc nogi (naśladuje chód bociana), z szeroko rozłożonymi 
skrzydłami, i rozglądały się na boki, co chwilę przystawały i pochylały się, szukając czegoś w trawie. 
Ponieważ niczego nie mogły znaleźć – klekotały ze złością (naśladuje głos bocianów – kle, kle, kle). 



Wysoko nad łąką krążył skowronek, śpiewając wiosenną piosenkę (naśladuje śpiew skowronka:– 
dzyń, dzyń, dzyń), odpowiadał mu wróbel (naśladuje głos wróbla: – ćwir, ćwir, ćwir), który przysiadł 
zmęczony na pobliskim drzewie w poszukiwaniu pokarmu dla swoich głodnych dzieci. Czekały one 
niedaleko w gniazdku, piszcząc:… (naśladuje kwilenie piskląt: pi, pi, pi), aby jak najszybciej 
przyniósł im cos do jedzenia. Dziecko już miało wracać do domu, kiedy zobaczyło ślimaka, który 
wolno sunął po trawie. Gdy tylko napotkał na jakąś przeszkodę, szybko chował się do domku, który 
niósł na grzbiecie. Dopiero po chwili wystawiał głowę i rozglądał się dookoła (dziecko naśladuje 
zachowanie ślimaka). Nad łąką latały kolorowe motyle, co pewien czas siadając na kwiatkach 
(dziecko naśladuje ruch latających motyli). Przyglądała im się z zaciekawieniem wrona, siedząca na 
pobliskiej wierzbie i głośno kracząca z zachwytu (naśladuje krakanie: krrrra, krrr). Wiosenny 
wietrzyk poruszał trawą , kwiatami i gałązkami drzew, szumiąc wesołe piosenki szszsz… szszsz… 
szszuuu…(wydaje szumiące dźwięki, kołysząc uniesionymi rękami). Dziecko było zadowolone ze 
spaceru. Wróciło pełne wrażeń do domu (maszeruje), gdzie czekał już pyszny obiadek. 
  
- Zapoznanie ze sposobem wykonania prac.  
Potrzebne będą nożyczki i klej.  
Dziecko 5 - letnie 
 - Wycinanie z karty pasa w kolorze zielonym.  
- Składanie pasa według instrukcji.  
- Przyklejanie wiosennych kwiatów-naklejek według instrukcji.  
-  Wykonanie prac przez dzieci.  

 
 



Dziecko 4-letnie  
Wytnij stokrotki i naklej na łące. 

 



 
 
 
8. Zabawa pobudzająco-hamująca „Wiosenne zagadki”. Rozwiązywanie zagadek Bożeny 
Formy „Mieszkańcy łąki”. 
Dziecko swobodnie maszeruje w dowolnych kierunkach w rytmie wyklaskanym przez rodzica. 
Podczas przerwy w grze rodzic  prezentuje dziecku zagadkę o tematyce wiosennej. Po jej 
rozwiązaniu dziecko ponownie maszeruje.   
• Rozwiązywanie zagadek Bożeny Formy „Mieszkańcy łąki”. Dzieciom 4-letnim pomaga rodzic. 
Wiosną i latem się pojawia,                      Na niebie jej barwy  
 kiedy ranek nastaje                                 pięknie się mienią, 
 jej kropelki są na kwiatkach,                    jak most ogromny 
listkach i na trawie. (rosa)                         łączy niebo z ziemią. (tęcza) 
 
Błyszczący na jej plecach                       Ma barwne skrzydła 
 płaszczyk czerwony,  fruwa nad łąką 
czarnymi kropkami  i bardzo lubi 
pięknie ozdobiony. (biedronka) gdy świeci słonko. (motyl) 
 
 Rozciąga policzki  Jak się ten owad nazywa? 
jak woreczki małe.  Przez cały dzień pracuje. 
Zimowe zapasy  Na plecach nosi ciężary, 
przenosi w nich całe.  Kopiec wielki buduje. (mrówka) 
Na czas mroźnej zimy,  
gromadzi je w norze.  
Ma miłe futerko,  
znacie go może? (chomik) 
9. Zapoznanie z cyklem rozwojowym motyla.  
Posłuchaj opowiadania rodzica o cyklu rozwojowym motyla. Ponumeruj kolejne obrazki za pomocą 
kropek. 



  
10. Odszukiwanie na obrazku ukrytych zwierząt, nazywanie ich i kolorowanie rysunku. 
Odszukaj na obrazku ukryte zwierzęta, nazwij je. Pokoloruj rysunek. 

 



II. Grupa III ŻABKI Temat dnia: Motyle i kwiaty. 19.05.2020r. 
Drodzy rodzice nasze propozycje na dziś to ćwiczenia w liczeniu – „Liczenie żabek” oraz zabawy 
z sześcianem. Proponujemy również nazywanie zwierząt i owadów na obrazkach oraz ćwiczenia 
w określaniu wartości logicznej zdań. Zachęcamy do aktywności ruchowej podczas zabawy 
ruchowej „Motyle i kwiaty”, opowieści ruchowej przy muzyce oraz ćwiczeniach gimnastycznych. 
Państwa dzieci będą mogły malować na temat „Łąka w maju”. Zachęcamy także do zabawy 
z elementem dramy „Jestem…” oraz uzupełniania kart pracy. 
1.  Nazywanie zwierząt przedstawionych na zdjęciach. Otaczanie pętlą owadów.  
Nazwij zwierzęta przedstawione na zdjęciach. Otocz pętlą owady. Dokończ rysować motyle według 
wzoru. Dzieciom 4-letnim pomaga rodzic. 

 
2. Ćwiczenia w liczeniu – „Liczymy żabki”. 
Potrzebne będą: szarfa niebieska lub apaszka, sylwety żab, klocki.  
Rodzic układa przed dzieckiem szarfę niebieską– symbolizującą staw.  
Dziecko wkłada do niej taką liczbę sylwet żab, która odpowiada liczbie uderzeń rodzica w podłogę. 
Przelicza sylwety żab w stawie; układa pod  nimi odpowiednią liczbę klocków– równą liczbie żab 
w stawie. 



 

 

 
3. Opowieść ruchowa przy muzyce.  
Rozwijanie zdolności prawidłowego operowania oddechem.  
Link do muzyki o pogodnym charakterze: https://www.youtube.com/watch?v=fsAH9uMwcac 
Rodzic  zwraca się do dziecka: − Nastała wiosna. Dzisiaj wybierzemy się na łąkę.  Dziecko 
spaceruje za rodzicem w określonym kierunku w rytmie nagrania muzyki o pogodnym charakterze. 
Rodzic wykonuje poszczególne ruchy a dziecko powtarza je. Podczas przerwy w muzyce rodzic 
mówi: − Jak tutaj pięknie! Tyle kwiatów i miękka, świeża trawa! Dziecko nabiera powietrza nosem, 
wydycha ustami na samogłosce – ooo! i sylabie aaaach! Ponownie maszerują w rytmie nagrania 
muzycznego. Podczas przerwy w muzyce rodzic kontynuuje: − Czy czujesz, jak pachną kwiaty 
i kwitnące krzewy? Dziecko zatrzymuje się, nabiera powietrza nosem, a wypuszcza ustami, 
naśladując wąchanie kwiatów. Następnie udaje kichnięcie. Ponownie maszerują. Rodzic mówi: − 
Pora odpocząć. Kładziemy się na trawie i powoli oddychamy. Dzieci wykonują wdech nosem, 
wydech ustami, następnie wdech ustami i wydech ustami. − Zasypiamy, słuchamy wiosennej 
muzyki. W tle słychać cichą muzykę. Dziecko miarowo oddycha, z dłońmi ułożonymi na przeponie. 
− Zaczyna powiewać wiatr. Szumi trawa. Wiatr wieje coraz mocniej. Dziecko przechodzi do pozycji 
stojącej. Nabiera powietrza nosem i wypuszcza je, równocześnie wypełniając powietrzem policzki.   
4. Zabawy z sześcianem. 
Dzieciom 4-letnim pomaga rodzic. 
- Przypomnienie cech kwadratu.  

 
Rodzic mówi: − Nakreślcie w powietrzu kształt kwadratu. − Jakie są boki kwadratu? 
 - Zapoznanie z sześcianem. 



 Kilka sześcianów różniących się wielkością (klocki). Rodzic prezentuje dzieciom kilka sześcianów 
różniących się wielkością. Nazywa figury. Dziecko je ogląda. Liczy ściany. Określa ich kształt – 
kwadrat.  
- Układają figury według wzrastającej wielkości, a potem – według malejącej.  
 - Karta pracy.  
Oglądanie sześcianów. Określanie różnic i podobieństw między nimi. Oglądanie rozłożonego 
sześcianu – jego siatki. Liczenie kwadratów. Rysowanie na każdej ścianie innego owada. 
Oglądanie obrazków sześcianu w różnym położeniu.  

 
 - Zabawy z sześcianem – kostką.  
Duża kostka z krążkami (lub liczbami).  
Rodzic pokazuje dużą kostkę z krążkami (lub liczbami).  
- Dziecko rzuca kostką i wykonują tyle czynności podanych przez rodzica, ile oczek (lub jaką liczbę) 
wyrzucono na kostce.  
Czynności: podskoki, skłony, przysiady, okrzyki…  
− Dziecko rzuca kostką i podaje liczbę większą (lub mniejszą) o jeden w stosunku do liczby oczek 
wyrzuconych na kostce. Na zakończenie dziecko przypomina, kształt jakiej bryły ma kostka. 
5. Zabawa ruchowa „Motyle i kwiaty”. 
Wytnij kwiaty w czterech kolorach, będą potrzebne do zabawy. Przygotuj szarfy lub apaszki 
w kolorach kwiatów. 



 
Dziecko-motyl otrzymuje szarfę kolejno  w czterech kolorach. Rodzic układa kwiaty na podłodze 
w takich samych barwach, co szarfy. Dziecko porusza się pomiędzy kwiatami w rytm wyklaskany 
przez rodzica. Podczas przerwy  przykuca na kwiatku w takim samym kolorze, w jakim jest szarfa, 
którą ma na sobie. 
6. Ćwiczenia gimnastyczne. 
Potrzebne będą dla  dziecka: paski kolorowej bibuły.  
Link do muzyki marszowej: https://www.youtube.com/watch?v=tJYvFXlJ-BE 
Link do muzyki („Tańczące bibułki”): https://www.youtube.com/watch?v=fsAH9uMwcac 
• „Zgodnie z muzyką” – dziecko maszeruje po obwodzie koła na palcach, gdy nagranie muzyki jest 
głośne, a w przysiadzie, gdy nagranie muzyki jest ciche. W czasie marszu rodzic daje dziecku 
złożone paski bibuły.   
• „Tańczące bibułki” – przy nagraniu dowolnej muzyki dziecko swobodnie tańczy i poruszając 
paskami bibułki trzymanymi najpierw w prawej, a potem w lewej ręce. Podczas przerwy w grze 
przykuca i układa z bibułki dowolne kształty na podłodze.  
 • „Po kole” – na podłodze układa koło z bibułki i skacze dookoła niego obunóż, w jedną i w drugą 
stronę.  
 • „Powitania bibułką” – dotyka bibułką różnych części ciała wymienianych przez rodzica.  
 • „Jak najwyżej” – wyrzuca bibułkę do góry, obserwuje jej opadanie, i łapie ją tuż nad podłogą. 
  • „Sprytne palce” – chwyta palcami stopy bibułkę leżącą na podłodze i podaje ją sobie do rąk.   
• „Rysujemy ósemkę” – dziecko przekłada bibułkę z ręki do ręki na kształt ósemki pomiędzy 
rozstawionymi nogami. 
  • „Lustro” – rodzic jest lustrem, które odbija ruchy dziecka, naśladując je.  
 • „Wiatr i wiaterek” – dziecko dmucha na paski bibuły z większym i z mniejszym natężeniem.   
• „Latające owady” – zgniata bibułkę w kulkę, rzuca przed siebie i podąża jej śladem.  
• „Marsz z muzyką” – rytmicznie maszeruje dookoła pokoju przy nagraniu marszowej melodii. 
Podczas przerwy w grze przykuca i wyskakuje w górę. 
7. Ćwiczenia w określaniu wartości logicznej zdań. 
Dla  dziecka szyfonowa chustka.  
Rodzic wypowiada zdania. Jeżeli dziecko uzna, że zdanie jest prawdziwe, porusza chustką nad 
głową. Jeżeli sądzi, że nie jest prawdziwe – siedzi bez ruchu.  
Czy to prawda, czy to fałsz? Gdy odgadniesz, sygnał dasz.  
− Konik polny w wodzie gra. 
− Żaba dwie głowy ma.  
 − Biedroneczki są w kropeczki. 
 − Motyle mają ciepłe czapeczki.  
− Stokrotka jest czerwona.  
− Ważka jest większa niż wrona… 
8. Kolorowanka „Łąka w maju”. 
Przygotuj kredki. 



 Dziecko 5-letnie. Pokoloruj obrazek. 

 
 
Dziecko 4-letnie. Pokoloruj obrazek. 
 

 
 



9. Zabawa z elementem dramy „Jestem…” 
Obrazki przedstawiające mieszkańców łąki (motyla, pszczołę, biedronkę, żabę, konika polnego, 
ślimaka). Dziecko losuje obrazek przedstawiający mieszkańca łąki (motyla, pszczołę, biedronkę, 
żabę, konika polnego, ślimaka). Za pomocą ruchów i głosu przedstawia go, nie pokazując obrazka. 
Rodzic odgaduje, jakie zwierzę przedstawia obrazek. Następuje zmiana ról. 

 

   
10. Karta pracy 
Dziecko 5-letnie 
Rysowanie szlaczków po śladach, a potem – samodzielnie. Rysowanie motyla po śladach. 
Kolorowanie rysunku. Rysowanie po śladzie drogi motyla do stokrotki. 

 



Dziecko 4-letnie 
Rysuj ślimaka po śladzie. Pokoloruj rysunek. 

 
III. Grupa III ŻABKI Temat dnia: Wiosna na łące. 20.05.2020r. 
Drodzy Rodzice dzisiaj proponujemy liczenie pszczół. Dzieci będą się bawiły przy piosence „Wiosna 
na łące”. Proponujemy także zabawy: „Na wiosennej łące”; „Owad czy nie?” oraz zabawę ruchową 
„Wiosenna pogoda”. Państwa dzieci będą mogły wykonać biedronkę oraz aktywnie wysłuchać 
muzyki Antonia Vivaldiego „Cztery pory roku. Wiosna.” Proponujemy również – ćwiczenia 
logorytmiczne „Rób to, o czym mówi wiersz”. 
1. Zabawa „Na wiosennej łące”. 
Dziecko wspólnie z rodzicem próbuje naśladować ruchy zwierząt i roślin żyjących na wiosennej łące 
(np. stokrotki – stanie ze złączonymi nogami, prosto, z głową wyciągniętą do góry, z rozłożonymi 
rękami…).  
2. Liczenie pszczół. Łączenie pszczół z plastrami, do których lecą. Kończenie kolorowania 
plastrów miodu.  
Policz wszystkie pszczoły. Połącz pszczoły z plastrem miodu, w kierunku którego lecą. Policz ile 
pszczół leci do jednego plastra, a ile do drugiego plastra. Dokończ kolorować plastry miodu. 
Obejrzyj zdjęcia. Posłuchaj nazw produktów nazw , które otrzymujemy dzięki pszczołom. 
(Degustacja różnych miodów podczas śniadania). 



 
3. Zabawy przy piosence „Wiosna na łące”. 
Link do piosenki „Wiosna na łące”: https://www.youtube.com/watch?v=814z9Tpphkw 
- Ćwiczenia rozwijające aparat ruchu w rytmie akompaniamentu z klocków. Dziecko maszeruje po 
okręgu koła, biega na palcach, przeskakuje z nogi na nogę, wykonuje skoki obunóż; podczas 
przerwy w muzyce: robi skok w przód, dwa kroki w tył; skok w przód, skok w tył, obrót wokół siebie. 
- Pobaw się w dowolny sposób przy piosence (improwizacje ruchowe). 
4. Zabawa ruchowa „Wiosenna pogoda”. 
Dziecko spaceruje po pokoju. Na hasło „Burza” zatrzymuje się, klaszcząc nad głową i równocześnie 
mówiąc: bum, bum, bum. Ponownie spaceruje, na hasło „Lekki wiatr” – dziecko podskakuje z nogi 
na nogę. Ponowny marsz, na hasło „Słońce” – unosi ręce w górę, porusza nimi w nadgarstkach. 
5. Wykonanie biedronek. 
- Rozmowa na temat budowy biedronki.  

 



Rodzic na zdjęciu pokazuje części ciała biedronki, nazywa je (pancerz, pod nim skrzydła, głowa, 
oczy, aparat gębowy, nogi, czułki). Następnie mówi: Biedronki należą do rodziny chrząszczy. 
Przechodzą przez stadia przeobrażenia (jak np. motyl). W Polsce najczęściej spotykanymi 
gatunkami biedronek są dwukropki i siedmiokropki, co oznacza, że liczba kropek nie wskazuje na 
wiek, tylko na gatunek. Biedronki są pożyteczne, bo zjadają mszyce – szkodniki roślin. 
 - Zapoznanie ze sposobem wykonania pracy.  
https://www.youtube.com/watch?v=r0mUU1IM9mM 
6.  Ćwiczenia logorytmiczne „Rób to, o czym mówi wiersz”. 
Dziecko porusza się razem z rodzicem zgodnie z tekstem wierszyka. Następnie porusza się samo 
podczas recytacji przez rodzica.  
Zrób do przodu cztery kroki,                        Klaśnij w ręce razy pięć, 
 i rozejrzyj się na boki. na klaskanie też masz chęć! 
 Tupnij nogą raz i dwa, Wokół obróć się, raz dwa, 
 ta zabawa nadal trwa. piłka skacze hop-sa-sa. 
 Teraz w lewo jeden krok,  Ręce w górę i na boki, 
przysiad, i do góry skok.  zrób zajęcze cztery skoki. 
Zrób do tyłu kroków trzy, Gdy się zmęczysz, poleż sobie, 
 by koledze otrzeć łzy.  i wyciągnij w górę nogę. 
7. Aktywne słuchanie muzyki Antonia Vivaldiego „Cztery pory roku. Wiosna”. 
Link do utworu „Cztery pory roku. Wiosna”: https://www.youtube.com/watch?v=jdLlJHuQeNI 
Przygotuj duży zielony kawałek materiału lub chustkę, nagranie utworu Antonia Vivaldiego „Cztery 
pory roku. Wiosna”. Dziecko wykonuje improwizację muzyczną z materiałem podczas słuchania 
muzyki. 
8.  Zabawa „Owad czy nie?”. Rozwijanie koncentracji uwagi oraz umiejętność określania, kto 
należy do rodziny owadów. 
Wytnij z pomocą rodzica lub samodzielnie owady i zwierzęta. Potrzebne będą do zabawy. 
 

OWADY 
 

     
 

biedronka             mucha                pszczoła                ćma              konik polny        motyl 
 

ZWIERZĘTA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

kret                         zając                  żaba                 bocian                mysz                        ślimak 
 
Rodzic układa obrazki na dywanie. Dziecko odkrywa kolejno obrazki nazywa to co widzi, na obrazku 
i układa odpowiednio pod napisem zwierzęta lub owady. 
Dziecko spaceruje po dywanie. Rodzic  wypowiada nazwy różnych zwierząt i owadów. Jeśli będzie 
to nazwa zwierzątka, dziecko zatrzymuje się w miejscu. Jeśli pojawi się nazwa owada, dziecko 
klaszcze w ręce. 
 
 



IV. Grupa III ŻABKI Temat dnia: Wiosenna łąka. 21.05.2020r. 
Drodzy Rodzice dzisiaj proponujemy obserwowanie roślin i zwierząt z majowej łąki w oparciu 
o ilustracje oraz rozmowę z dzieckiem na ich temat. Dzisiaj Państwa dzieci będą oglądały zdjęcia 
produktów otrzymanych z roślin. Proponujemy również instrumentację wiersza Bożeny Formy 
„Wiosna”. Dzieci będą mogły się bawić podczas zabaw ruchowych „Owady na łące” oraz „Zabawy 
na łące”. Zachęcamy do uzupełniania kart pracy oraz rysowania łąki. 
1.Odszkukanie na obrazku ukrytych zwierząt. Nazywanie ich. 
Odszukaj na obrazku ukryte zwierzęta. Nazwij je. Powiedz, dlaczego trudno było je odszukać. 
Obejrzyj obrazki. Posłuchaj nazw produktów otrzymywanych z roślin zielnych. 

 
2. Zabawa orientacyjno- porządkowa „ Owady na łące”. 
Dziecko porusza się w różnych kierunkach na palcach, naśladując głosem ciche brzęczenie. Na 
klaśnięcie przykuca – owad odpoczywa na kwiatku. Na dwa klaśnięcia w dłonie ponownie porusza 
się po pomieszczeniu. 
3.Łąka- obserwowanie roślin i zwierząt w oparciu o ilustrację.  
Obejrzyj obrazek. 



  
Swobodna rozmowa na temat łąki wiosną. 
-Co można robić podczas pobytu na łące? 
-Jakie zwierzęta można spotkać na łące? 
- Jakiego koloru są kwiaty na ilustracji? 
4.Zabawy na łące – rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej. 
 Potrzebna będzie piłka dla dziecka 

 W rytmie klaskania rodzica dziecko biega na palcach  między piłką w dowolnym kierunku. 
 Dziecko stoi koło piłki. Przenosi piłkę ponad głowę, ręce wyprostowane następnie wykonuje 

powolny skłon, powolne dotknięcie piłką podłogi. 
 Dziecko siedzi w siadzie skrzyżny. Turla piłką wokół siebie.  
 Dziecko wykonuje polecenia rodzica takie jak  połóż piłkę przed, za, obok, nad siebie. 
  Dziecko leży przodem. Ręce ma  wyciągnięte przed siebie trzymając piłkę. Na klaśnięcie 

unosi piłkę nad podłogę, bez oderwania nóg od podłogi.  
 Przejście do stania. Podrzucanie i chwytanie piłki. 

5. Rysowanie łąki na zielonych kartka pastelami olejnymi, farbami lub kredkami. 
Potrzebna będzie: zielona kartka papieru i przybory do malowania: pastele olejne, farby, kredki. 
Narysuj łąkę na zielonym kartonie. 
6.Instrumentacja wiersza Bożeny Formy „ Wiosna” 
Potrzebne będą: dwie plastikowe butelki, dwie pokrywki od garnka. 

 

 
 
 

Rodzic: Dziecko: 
Powiał wiatr majowy, 
 łąka zapachniała.  
Świeżą koniczyną, 
 pokryła się cała. 

macha rękami udając wiatr 
naśladuje wąchanie kwiatów 
uderza pokrywką o pokrywkę. 

Brzęczą głośno pszczoły,  
pracują wytrwale.  
Zapylają kwiaty,  
 nie nudzą się wcale. 

naśladują głos pszczół: bzz… 
miarowo uderza butelkami. 
wykonuje dwa uderzenia pokrywkami. 

Słońce mocno grzeje, 
 świat do życia budzi. 
 Dobry czas nastaje  
dla zwierząt i ludzi. 

Uderza w butelki 
Uderza pokrywkami 
Miarowo klaszcze. 



V. Grupa III ŻABKI Temat dnia: Pierwsza kartka zielnika. 22.05.2020r. 
Drodzy Rodzice proponujemy dzisiaj założenie pierwszej kartki zielnika. Prosimy o odczytanie 
dziecku wiersza Agaty Onichowskiej „Zielnik” oraz rozmowę z dzieckiem na temat jego treści. 
Zachęcamy do aktywności ruchowej podczas ćwiczeń gimnastycznych oraz zabaw ruchowych 
„Latające żuki” i „Owady na łące”. Proponujemy zabawę „Podglądamy zwierzęta” oraz relaksacyjną 
„Złota żaba”. Zachęcamy do uzupełniania kart pracy, układania sylwet owadów z klocków, 
malowania i kończenia rymowanki. 
1.Zabawa Podglądamy zwierzęta. 
Dziecko jest zwierzątkiem, ma zasłonięte oczy. Rodzic próbuje do niego podejść, gdy dziecko 
usłyszy kroki rodzica, musi się cofnąć. Rodzic musi zgadnąć po odgłosach jakim zwierzątkiem jest 
dziecko. Jednak gdy dziecko nie usłyszy nadchodzącego rodzica następuje zmiana ról bez 
odgadywania. 
2. Kończenie rymowanek o łące.  
Dokończ wspólnie z rodzicem rymowanki o łące. Rodzic czyta rymowankę, dziecko dopowiada 
wyrazy. 

 Trawa, kwiaty, biedronka – to na pewno… (łąka)  
 Czerwone jak gotowane raki – to… (maki) 
 Ma żółty środek, białe płatki,  

łodyga u niej wiotka.  
Ten łąkowy kwiat to… (stokrotka) 

 Piegowata dama. Po łące chodzi od rana.  
Wygrzewa się w promykach słonka. 
 To maleńka… (biedronka)  

 Czy to fruwające kwiaty? Jest ich tyle! Nie, to… (motyle)  
 Lata, lata koło nosa. Uwaga! To groźna… (osa)  
 Lata, lata obok czoła. To miodna… (pszczoła) 

3.Zabawa orientacyjno- porządkowa „Latające żuki” 
Dziecko-żuk biega po pomieszczeniu dowolnym kierunku porusza rękami na wysokości ramion 
podczas klaskania rodzica , gdy rodzic przestaje klaskać odpoczywa zmęczone lotem. 
4. Założenie pierwszej karty zielnika. 
Jeżeli jest to możliwe to drogi rodzicu wyjdźcie z pociechami na spacer i zerwijcie kwiatka do 
pierwszej kartki z zielnika. Pokaż dziecku  jak zasuszyć kwiatek, przyklejcie go do zeszytu i opiszcie 
nazwę oraz dzień w którym go znaleźliście. Jeśli jednak jest to niemożliwe przygotowałyśmy 
propozycje kwiatków do pokolorowania przez dziecko według wzory. Następnie wycinamy kwiatka, 
wklejamy do zielnika i podpisujemy. Powodzenia.  

 



5. Słuchanie wiersza Anny Onichimowskiej „Zielnik”.  
Posłuchaj wiersza, który przeczyta ci rodzic. 
Rodzic czytając wiersz pokazuje kartki z roślinami występującymi w wierszu. 
Biały rumianek.  
Na drugiej - 
mały bukiet sasanek.  
Na trzeciej - 
liście dębu i babki.  
Na czwartej - 
 fiołki, konwalie, bratki. 

  
Rozmowa na temat wiersza. (dzieciom 4-letnim pomaga rodzic odpowiadać na pytania) 
Rodzic pyta: Jakie rośliny występowały w wierszu? 
Dlaczego był tam rysunek sasanek? 
Dlaczego zakładamy zielnik? 
6. Ćwiczenia gimnastyczne 
Potrzebne będą paski kolorowej bibuły.  
• Tańczące bibułki – przy nagraniu dowolnej muzyki dziecko swobodnie tańczy i porusza paskami 
bibułki trzymanymi najpierw w prawej, a potem w lewej ręce. Podczas przerwy w grze przykuca 
i układa z bibułki dowolne kształty na podłodze.  
• Po kole – na podłodze układa koła z bibułki i skacze dookoła nich obunóż, w jedną i w drugą 
stronę.  
• Powitania bibułką – dotyka bibułką różnych części ciała wymienianych przez rodzica  
• Jak najwyżej – wyrzuca bibułkę do góry, obserwuje jej opadanie, i łapie ją tuż nad podłogą.  
• Sprytne palce – chwyta palcami stopy bibułkę leżącą na podłodze i podają ją sobie do rąk.  
• Rysujemy ósemkę – dziecko przekłada bibułkę z ręki do ręki na kształt ósemki pomiędzy 
rozstawionymi nogami.  
• Wiatr i wiaterek – dziecko dmucha na paski bibuły z większym i z mniejszym natężeniem.  
• Latające owady – zgniata bibułkę w kulkę, rzuca przed siebie i podąża jej śladem. Na koniec 
wrzuca kulkę do obręczy, zrobionej z rąk rodzica. 
7.Zabawa orientacyjno- porządkowa „Złota żaba” 
 Rodzic mówi: chciałbym zaprosić Cię do zabawy, w czasie której musimy  siedzieć bardzo cicho – 
inaczej nie będziemy mogli złapać tego, co może uda nam się złapać później. Usiądź na podłodze 
i skrzyżuj nogi. Utrzymuj swoje  plecy w wyprostowanej pozycji, a potem lekko opuść barki. Zamknij 
oczy.  
Czy widziałeś kiedykolwiek małą, złotą żabkę, która siedzi na dużym, zielonym liściu lilii wodnej 
cicho, cichutko… tak cicho, że nic się nie porusza, a żabka wygląda, jakby spała? Dzisiaj będziemy 
takimi żabkami. Wyobraź sobie, że siedzisz na liściu lilii wodnej pośrodku stawu… Siedzisz tam, jak 
ta żabka, bardzo cicho, i oddychasz powoli. Nabierasz głęboko powietrza do płuc i wypuszczasz je 
do końca. W ten sposób żaby łapią muchy na kolację – siedzą tak cicho, że muchy ich po prostu nie 
widzą. Nagle wyciągają swój długi język i łapią muchę. Czy potrafisz tak szybko wystawić język? 
A teraz siedzisz spokojnie, a ja będę udawać bzyczącą muchę. Za każdym razem, kiedy wydam 
z siebie taki dźwięk (demonstruje ten dźwięk), możesz wystawić język i złapać muchę. Na 
zakończenie będziesz mógł szepnąć mi na ucho, ile much złapałeś. 
8.Karta pracy dla dziecka 5-letniego. 
Przeczytaj z rodzicem nazwy zwierząt i roślin. Odszukaj na rysunku zwierzęta i rośliny, których 
nazwy odczytałeś. Pokoloruj rysunek. 



Karta pracy dziecka 4-letniego. 
Dokończ kolorować obrazek. Policz na nim kwiaty i zwierzęta. 

 
9. Układanie sylwet owadów z klocków. 
Dziecko układa sylwety owadów z klocków. Następnie nazywa swoje owady. 



Dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci. 
 
I. Tańce i zabawy ruchowe do muzyki ludowej. 
Zabawa ruchowa z pokazywaniem do piosenki „Praczki”. 
Link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=35ztvWERAQ0 
 (piosenka inscenizowana przez dzieci) 
Ref. Tu lewą mam rękę a tu prawą mam 
Jak praczki pracują, pokażę ja wam 
1. Tak piorą tak piorą przez cały boży dzień 
Tak piorą tak piorą przez cały boży dzień 
Ref. Tu lewą mam rękę a tu prawą mam 
Jak praczki pracują, pokażę ja wam 
2. Wieszają, wieszają przez cały boży dzień 
Wieszają, wieszają przez cały boży dzień 
Ref. Tu lewą mam rękę a tu prawą mam 
Jak praczki pracują, pokażę ja wam 
3. Maglują, maglują, przez cały boży dzień 
Maglują, maglują, przez cały boży dzień 
Ref. Tu lewą mam rękę a tu prawą mam 
Jak praczki pracują, pokażę ja wam 
4. Prasują, prasują przez cały boży dzień 
Prasują, prasują przez cały boży dzień 
Ref. Tu lewą mam rękę a tu prawą mam 
Jak praczki pracują, pokażę ja wam 
II. Zajęcia plastyczne w oparciu o program „Bawię się i tworzę”. 
Temat: „Biedronka” z papierowego talerzyka. 
Cele:- rozwijanie aktywności twórczej dziecka; 
- kształtowanie i rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody; 
- doznanie radości z wykonanej przez siebie pracy. 
Metody: słowna, oglądowa, praktycznego działania. 
Pomoce: czerwony papierowy talerzyk, czarny i czerwony papier, czarne i białe kółka, klej, 
nożyczki, czarny flamaster. 
Sposób wykonania pracy 

                                              
1. Z czarnego papieru wycinamy wąski pasek.           2. Odwracamy talerzyk, kładziemy na czarnym 
 Przyklejamy go na środku papierowego talerzyka.         papierze i odrysowujemy fragment talerzyka 
                                                                                                   a następnie wycinamy. To będzie głowa 
                                                                                          biedronki. 

                             
3. Smarujemy klejem część talerzyka.                 4. Przyklejamy głowę naszej biedronce.  



                             
5. Na każdą czarną kropkę dajemy                       6. Na dwóch białych kółkach 
odrobinę kleju i przyklejamy na skrzydłach.             papieru rysujemy czarne środki oczu. 
 

 

                   
7. Przyklejamy na głowie biedronki.                             8. Wycinamy z czerwonego papieru uśmiech 
                                                                                       i doklejamy na właściwym miejscu. 

                               
9. Z czarnego papieru wycinamy 6 wąskich pasków- nóg.               Gotowa biedronka. 
Na końcu każdego paseczka dajemy niewielką ilość kleju 
 i doklejamy od spodu talerzyka po 3 z każdej strony. 
III. Zabawy z elementami metody Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej. 
Temat: Waga i ważenie. 
Przykład 1 
- „Ile waży miś?” 
Rodzic: Zważymy misia klockami. Ciekawe ile waży miś? Popatrz na ramiona naszej wagi. Do 
jednej torby wkładamy misia, a do drugiej po jednym klocku. Na przykład: Miś waży 7 klocków. 
Przykład 2 
- Ile waży samochód? 
Rodzic: Zważymy samochód klockami. Ciekawe ile waży samochód? Popatrz na ramiona naszej 
wagi. Do jednej torby wkładamy samochód, a do drugiej po jednym klocku. Na przykład: samochód 
waży 5  klocków. 
Przykład 3 
- Ile waży samochód? 



Rodzic: Zważymy lalkę klockami. Ciekawe ile waży lalka? Popatrz na ramiona naszej wagi. Do 
jednej torby wkładamy lalkę, a do drugiej po jednym klocku. Na przykład: lalka waży 6 klocków. 
 
Rodzic pyta: Co ważyło najwięcej? (miś) Co ważyło najmniej? (samochód) 
Przykład 4 
Obejrzyj obrazki. W każdym przypadku określ, która zabawka jest cięższa. 
Pokoloruj rysunki cięższych zabawek. 

 
 
Przykład 5 
Obejrzyj obrazki. W każdym przypadku określ, które jabłka są lżejsze. Pokoloruj rysunki lżejszych 
jabłek. 

 

 


