
Grupa VI „Biedronki”                (11.05.2020r – 15.05.2020r) 
 

Drodzy Rodzice!!! 

Przesyłamy kolejne pomysły na zajęcia, które możecie realizować ze swoimi dziećmi w celu 

wspierania ich indywidualnego rozwoju. Ten tydzień będzie poświęcony treściom 

dotyczącym  majowej łąki.  

 
 

Temat tygodnia: Łąka w maju 

 

Treści programowe: 

Przyroda 

Obserwacja przyrody 

 Obserwowanie przyrody w naturalnym otoczeniu, podczas pobytu na świeżym powietrzu w 

ogrodzie 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. 

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 osoby czytającej 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, kwadrat. 

Działalność plastyczna 

Zainteresowania plastyczne 

 Rysowanie, malowanie – korzystanie z różnych materiałów i przyborów. 

W świecie sztuki – muzyka 

Muzyka i śpiew 

 Nauka krótkich piosenek  

 Śpiewanie piosenek z repertuaru dziecięcego. 

Rozwój fizyczny 

Higiena ciała i otoczenia. 



 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). 

1 Barwa 

ochronna 
 Słuchanie opowiadania 

Małgorzaty Strękowskiej-

Zaremby Zabawa w 

chowanego. 

 Majowa łąka – praca 

plastyczna. 

− rozwijanie mowy, 

− zapoznanie ze zwierzętami żyjącymi 

na łące oraz z rosnącymi tam 

roślinami, 

− rozwijanie sprawności manualnej, 

II 11, 

IV 2, 

IV 

5,IV 8,  

IV 18  

 

2 Motyle i 

kwiaty 
 Zabawy z sześcianem. 

 Ćwiczenia gimnastyczne – 

Rudolfa Labana. 

− zapoznanie z sześcianem, 

− rozwijanie umiejętności 

szeregowania, 

− rozwijanie sprawności fizycznej. 

I 8, IV 

12 

3 Biedronka  Bal na łące” –improwizacja 

ruchowa do piosenki 

 Wykonanie biedronek. 

− reagowanie na ustalone hasła i 

sygnały muzyczne, 

− rozwijanie sprawności manualnej, 

− poznawanie budowy biedronki. 

IV 7,  

IV 8, 

IV 18 

4 Wiosenna 

łąka 
  Oglądanie łąki wiosna - 

ilustracja i film edukacyjny 

 Ćwiczenia gimnastyczne 

− obserwowanie roślin i zwierząt  na 

ilustracji i filmie 

− rozwijanie sprawności fizycznej 

− dostrzeganie piękna majowej 

przyrody. 

I 5, II 

11,  

IV 2, 

IV 18 

5 Na łące  Słuchanie Wiersza I. Salach 

„Łąka” 

 Opowieść ruchowa - „Spacer 

po łące” 

− rozwijanie zainteresowania przyrodą, 

− poznawanie nazw wybranych roślin 

łąkowych 

− rozwijanie sprawności fizycznej. 

I 8, II 

11, IV 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Temat: Barwa ochronna 11.05.2020 (poniedziałek) 

Drodzy Rodzice ten tydzień będzie poświęcony tematyce wiosennej łąki i jej mieszkańcom. 

Dzisiaj proponujemy temat wyjaśniający dziecku czym jest barwa ochronna. Na początek 

proponujemy zabawę rytmiczno - artykulacyjną z wykorzystaniem wiersza Teresy Fiutowskiej 

„Żabie łapki”. Następnie prosimy o przeczytanie opowiadania Małgorzaty Strękowskiej-

Zaremby „Zabawa w chowanego” i rozmowę z dzieckiem na temat jego treści. Prosimy o 

zachęcenie dziecka do ćwiczenia „Bukiet kwiatów”  i zabawy orientacyjno-porządkowej 

„Owady na łące”. Drodzy Rodzice proszę o wyjaśnienie dziecku czym jest barwa ochronna i 

u jakich zwierząt takie ubarwienie jest rozpowszechnione. Proszę o przeczytanie opowiadania 

„Wiosenna łąka”, aby dziecko zilustrowało głosem i ruchem jego treść. W scenariuszu 

dołączam karty pracy i pomysł na prace plastyczną pt. „Majowa łąka”. 

 

1.Zabawa rytmiczno-artykulacyjna z wykorzystaniem wiersza Teresy Fiutowskiej 

„Żabie łapki”. 

Dzieci  stają naprzeciwko drugiej osoby i powtarzają tekst, ilustrując go ruchem.  

Dziecko: Dwie zielone małe żabki tak nad stawem grają w łapki: jedną łapką podnoszą prawą 

rękę, zgiętą w łokciu, do góry, klap, klap, klap. uderzają o prawą dłoń partnera, Drugą łapką 

podnoszą lewą rękę, ugiętą w łokciu, do góry, 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! palcem 

wskazującym. 

2. Karta pracy. (Załącznik1) 

Oglądanie obrazka. Określanie, co dzieje się na łące w maju. Oglądanie zdjęć zwierząt, 

nazywanie ich. 

3. Bukiety kwiatów -  ćwiczenie dużych grup mięśniowych.  

Dziecko spaceruje po łące, co pewien czas schylają się i zrywają kwiatek. Na hasło: Bukiety 

kwiatów zatrzymują się i podnoszą do góry raz prawą, raz lewą rękę. Prezentują swój bukiet. 

4. Słuchanie opowiadania Małgorzaty Strękowskiej-Zaremby Zabawa w chowanego.  

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? 

 

5. Zabawa orientacyjno-porządkowa Owady na łące. 

Dzieci poruszają się w różnych kierunkach pokoju na palcach, naśladując głosem ciche 

brzęczenie. Na dźwięk klaśnięcia przykucają – owady odpoczywają na kwiatach. Na dwa 

dźwięki klaśnięcia ponownie poruszają się po pokoju.  

6. Wyjaśnienie dziecku na czym polega ubarwienie maskujące. 

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. 

 

 

 



7. Ilustrowanie ruchem i głosem opowiadania czytanego przez rodzica.  

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

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

nasiona mnisz-ka pospolitego i innych roślin (dziecko chodzi na czworaka i dmuchają na 

rośliny). Nagle dzieci usłyszały pierwsze odgłosy. To pracowite pszczółki krążyły nad 

kwiatkami, szukając najpiękniej-szych okazów, aby zebrać z nich nektar (dziecko lata jak 

pszczółka, machając rękami – skrzydełkami), wesoło bzyczały, nawołując się nawzajem 

(naśladują 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 (naśladują dźwięk: cyt, cyt). 

Nagle, zupełnie nie wiadomo skąd, pojawiły się żaby (dzieci naśladują skakanie żabek), które 

kumkały głośno (naśladują 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 (naśladują 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 (naśladują głos bocianów 

– kle, kle, kle). Wysoko nad łąką krążył skowronek, śpiewając wiosenną piosenkę (naśladują 

śpiew skowronka:– dzyń, dzyń, dzyń), odpowiadał mu wróbel (naśladują głos wróbla: – ćwir, 

ćwir, ćwir), który przysiadł zmęczony na pobliskim drzewie w poszukiwaniu pokarmu dla 

swoich głodnych dzieci. Czekały one niedaleko w gniazdku, piszcząc:... (naśladują kwilenie 

piskląt: pi, pi, pi), aby jak najszybciej przyniósł im cos do jedzenia. Dzieci już miały wracać 

do przedszkola, kiedy zobaczyły ślimaka, który wolno sunął po trawie. Gdy tylko napotkał na 

jakąś przeszkodę, szybko chował się do domku, który niósł na grzbiecie. Dopiero po chili 

wystawiał głowę i rozglądał się dookoła (dziecko naśladuje zachowanie ślimaka). Nad łąką 

latały kolorowe motyle, co pewien czas siadając na kwiatkach (dziecko naśladuje ruch 

latające motyle). Przyglądała im się z zaciekawieniem wrona, siedząca na pobliskiej wierzbie 

i głośno kracząca z zachwytu (naśladują krakanie: krrrra, krrr). Wiosenny wietrzyk poruszał 

trawą, kwiatami i gałązkami drzew, szumiąc wesołe piosenki szszsz... szszsz... 

szszuuu...(wydają szumiące dźwięki, kołysząc uniesionymi rękami).Dzieci były zadowolone 

ze spaceru. Wróciły pełne wrażeń do przedszkola (maszerują parami), gdzie czekał już na nie 

pyszny obiadek.  

 8. Praca plastyczna Majowa łąka – kwiaty z pawich oczek 

Potrzebujemy: kółka wycięte z kolorowego papieru lub pokolorowane kółka kredką, 

flamastry, kartka, klej 

Na kolorowej kartce przyklejamy barwne kółeczka różnej wielkości, tworząc pawie oczka. 

Następnie dorysowujemy flamastrem płatki, łodyżki i listki kwiatów według własnej 

inwencji. 

Opracowała: Jagoda Błaszczak 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 1 

 



 



Temat: Motyle i kwiaty 12.05.2020 (wtorek) 

Drodzy Rodzice dzisiejszego dnia proponujemy treści dotyczące poznania cyklu życia motyla 

oraz zabawy z  sześcianem i  ćwiczenia gimnastyczne metodą Rudolfa Labana. Czytając 

„Bajeczkę o motylku” dziecko dowie się jak z gąsienicy powstał piękny motyl.  Pomocna też w 

tym będzie ilustracji przedstawiającej cykl życia motyla.  Proszę o zachęcenie dzieci do 

wykonania kart pracy i do zabawy „Prawda czy fałsz”.  

 

1.Zagadka - wprowadzenie do tematu 

 

Skrzydełka mam jak płatki, 

choć sam nie jestem kwiatem 

i nad kwiatami w słońcu 

fruwam wesoło latem. 

2. „Bajeczka o motylku” czyli jak z gąsienicy powstał piękny motyl  

  

Rodzic: Podejdźcie dzieci do mnie na chwileczkę, 

opowiem wam zaraz krótką bajeczkę. 

O motylku kolorowym zaraz się dowiecie, 

co się zastanawiał skąd się wziął na świecie? 

A teraz słuchaj uważnie drogi kolego, 

Bo wszystko zaczęło się dnia pewnego, 

Gdy motyla mama jajeczka na listkach składała 

I nikomu się zbliżyć do nich nie pozwalała. 

Z tych małych jajeczek gąsienice się powykluwały, 

I listki dookoła ciągle obgryzały, 

Bo głodomory z nich były niebywałe 

i zawsze brzuszki lubiły mieć napęczniałe. 

Gdy urosły już odrobinę, to postanowiły odpocząć chwilę. 

Znalazły pod gałązką zakątek mały, 

gdzie dookoła kokonem się poowijały. 

I tak w tym kokonie przez tygodni kilka, 

siedziała sobie poczwarka motylka. 

Aż w końcu kokon popękał wszędzie, 

I zaraz z niego motylek będzie. 

Wyszedł powoli, nóżki rozprostował, 

Zaczął nagle latać, w powietrzu „szybował” 

A potem kolorowe skrzydełka wystawił do słonka 

Motylków zaraz będzie cała pełna łąka. 

Czy teraz już kochane dzieci wiecie, 

Skąd motylki borą się na tym świecie? 



 

 



3.Karta pracy (Załącznik1) 

Nazywanie zwierząt przedstawionych na zdjęciach. Otaczanie pętlą owadów. Dokańczanie 

rysunku motyla według wzoru. 

4. Przypomnienie cech kwadratu.  

Rodzic mówi: 

−Nakreślcie w powietrzu kształt kwadratu. 

−Jakie są boki kwadratu? 

•Zapoznanie z sześcianem. 

Sześcianów różniących się wielkością. Proponuje wycięcie dołączonych sześcianów lub jeżeli 

macie Państwo w domu przedmioty w tym kształcie o pokazanie dziecku, aby przybliżyć im 

kształt tej figury.  

 



 

 

 

Rodzic prezentuje dziecku sześciany różniące się wielkością. Nazywa figury. Dzieci je 

oglądają. Liczą ściany. 

 Określają kształt sześcianu – kwadrat.  

5. Karta pracy. (Załącznik 2) 

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.  

 



6. Zabawy z sześcianem – kostką. 

 Duża kostka z krążkami (lub liczbami). Rodzic pokazuje dziecku 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 podają liczbę większą (lub mniejszą) o jeden w stosunku do liczby 

oczek wyrzuconych na kostce. Na zakończenie dziecko przypomina, kształt jakiej bryły ma 

kostka. 

 

7. Ćwiczenia gimnastyczne – metodą Rudolfa Labana. 

Nagranie muzyki marszowej. Dla dziecka: paski kolorowej bibuły. 

https://www.youtube.com/watch?v=lbB770dSoI0 

•Zgodnie z muzyką – dzieci maszerują po obwodzie koła na palcach, gdy nagranie muzyki 

jest głośne, a w przysiadzie, gdy nagranie muzyki jest ciche.  

•Tańczące bibułki – przy nagraniu dowolnej muzyki dzieci swobodnie tańczą i poruszają 

paskami bibułki trzymanymi najpierw w prawej, a potem w lewej ręce. Podczas przerwy w 

grze przykucają i układają z bibułki dowolne kształty na podłodze.  

•Po kole – na podłodze dziecko układa koła z bibułki i skaczą dookoła nich obunóż, w jedną i 

w drugą stronę.  

•Powitania bibułką – dotykają bibułką różnych części ciała wymienianych przez rodzica 

. •Jak najwyżej – wyrzucają bibułkę do góry, obserwują jej opadanie, i łapią ją tuż nad pod-

łogą. 

 •Sprytne palce – chwytają palcami stopy bibułkę leżącą na podłodze i podają ją sobie do rąk.  

•Rysujemy ósemkę – dzieci przekładają bibułkę z ręki do ręki na kształt ósemki pomiędzy 

rozstawionymi nogami.  

•Lustro – jedno z dzieci z pary jest lustrem, które odbija ruchy partnera, naśladując je.  

•Wiatr i wiaterek – dzieci dmuchają na paski bibuły z większym i z mniejszym natężeniem. 

•Latające owady – zgniatają bibułkę w kulkę, rzucają przed siebie i podążają jej śladem. Na 

koniec wrzucają kulkę do pudełka lub obręczy 

 

8. Karta pracy (Załącznik 3) 

Rysowanie szlaczków po śladach, a potem – samodzielnie. Rysowanie motyla po śladach. 

Kolorowanie rysunku. Rysowanie po śladzie drogi motyla do stok 

9. Ćwiczenia w określaniu wartości logicznej zdań. ”Prawda czy fałsz” 

Rodzic wypowiada zdania. Jeżeli dzieci uznają, że zdanie jest prawdziwe, poruszają ręką nad 

głową. Jeżeli sądzą, że nie jest prawdziwe – siedzą bez ruchu.  

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... 

Opracowała: Jagoda Błaszczak 

https://www.youtube.com/watch?v=lbB770dSoI0
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Załącznik 3 

 



Temat: Biedronka  13.05.2020 (środa) 

Drodzy Rodzice dzisiejszego dnia proponuję dzieciom zabawy i ćwiczenia z biedronką. Na 

początek zabawa paluszkowa „Biedronka”. Następnie prosimy by dziecko podzieliło na 

sylaby zilustrowane nazwy owadów. Przybliżcie dziecku  wiadomości na temat wyglądu i 

życia biedronki dołączona jest w tym celu plansza edukacyjna. Prosimy o zachęcenie dzieci 

do zabaw ruchowych i wykonania kart pracy oraz pracy plastycznej.  

1.Zabawa paluszkowa „Biedronka” 

 

 

 

 

 

 

 



2.Podziel na sylaby nazwy owadów 

 

 

3. „Bal na łące” –improwizacja ruchowa do piosenki. 

https://www.youtube.com/watch?v=VL-IW-Xy0Jo 

4. Karta pracy (Załącznik 1) 

Rysuj po śladzie, a następnie pokoloruj obrazek 

5.„Wiosenne kwiaty i motyle”. Zabawa orientacyjno porządkowa z elementami  metody 

Weroniki Sherborne. 

Propozycja zabawy : dziecko wciela się w rolę motylka, kwiatki (pluszak) 

https://www.youtube.com/watch?v=Z_tk-AhlA1o 

Rodzic : Obecnie mamy porę roku wiosnę i przy utworze Antoniego Vivaldiego - wybitnego 

kompozytora pobawimy się w zabawę „Wiosenne kwiaty i motyle”. Jeśli dziecko usłyszy 

melodie utworu - wtedy świeci słonko i motylki fruwają pomiędzy kwiatkami, gdy utwór 

ucichnie motylki siadają przy swoim kwiatku i przytulają je. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VL-IW-Xy0Jo


6. Rozmowa na temat budowy biedronki.  

 

 

Rodzic czyta: 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. 

Analiza wyglądu niektórych owadów 

- przeliczanie odnóży, czułek, kropek 

-zwracanie uwagi na zróżnicowany wygląd : głowa, tułów , odwłok 

-szukanie cech wspólnych : skrzydła , część odnóży , czułki 

 



 

7. Zabawa ruchowo-naśladowcza do rymowanki „Biedronka Tola” 

,,Biedronka Tola chodzi do przedszkola, (dzieci chodzą po Sali) 

Małą Tolę każdy zna.  (rozkładają rączki przed sobą)   

Znasz ją ty i znam ją ja. (wskazują na kolegę i na siebie)         

Tola  miła  jest i wesoła (pokazują wesołe minki) 

Lata wysoko, obraca się wkoło. (obracają się) 

Liczy głośno raz, dwa, trzy (pokazują paluszki, liczą) 

baw się z nami także ty. (pokazują na drugą osobę) 

 

8. Praca plastyczna „Biedronka” 

 

https://dzieciakiwdomu.pl/2016/05/biedronki-wiosenna-praca-plastyczna.html 

Potrzebne będą: papier w zielonych odcieniach, czerwony papier, czarny marker, klej 

biurowy, farby akwarelowe, nożyczki, dziurkacz w kształcie koła, biała kartka z bloku 

technicznego 

Biedronki – krok po kroku 

1. Malujemy akwarelami tło na kolor brązowy i niebieski, odkładamy do wyschnięcia. 

2. Wycinamy podłużne  paski zielonego papieru (źdźbła trawy) i przyklejamy do tła. 

3.  Wycinamy kółeczka w kolorze czerwonym i przyklejamy w dowolnych miejscach na 

pracy. 

4. Czarnym flamastrem dorysowujemy biedronkom główki, kropki i nóżki. 

 

 

Opracowała: Jagoda Błaszczak 

 

 

 

https://dzieciakiwdomu.pl/2016/05/biedronki-wiosenna-praca-plastyczna.html


Załącznik 1 

 



Temat dnia: Wiosenna łąka  14.05.2020 (czwartek) 

Drodzy Rodzice dzisiaj zapraszamy na wspólną „wycieczkę” na łąkę. Proponujemy 

obejrzenie z dzieckiem ilustracji i filmu edukacyjnego „Moja majowa łąka” oraz  

porozmawianie nt. zdrowego i aktywnego spędzania czasu podczas pobytu na łące.  

Proponujemy wspólne zabawy  ruchowe oraz kolejne wędrówki ze Skrzatem Borówką 

„Łąka”. Zachęcamy także do wykonania przez dzieci proponowanych kart pracy. 

1. Zagadka - wprowadzenie do tematu zajęć. 

„Zielony dywan, a na nim kwiatów tyle 

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

2. „Wiosenna łąka i jej mieszkańcy” - oglądanie obrazka. 

Dziecko słucha czytanych przez rodzica podanych nazw zwierząt i roślin, w miarę 

możliwości wspólnie z rodzicem nazywa pozostałe rośliny i zwierzęta. Następnie przelicza je, 

określa  gdzie się znajdują (np. na listku, na kwiatku, pod kwiatkiem, nad łąką,  itp 

 

 

 
 



3. „Moja majowa łąka” – proponujemy film edukacyjny dla dzieci. 

https://www.youtube.com/watch?v=aNwLAGTS74c 

4. Rozmowa nt. temat zdrowego i aktywnego spędzania czasu podczas pobytu na łące.  

 

- Co można zobaczyć na łące? (różne rośliny i zwierzęta) 

- Co można robić na łące? (np.: obserwować zachowania owadów, słuchać wydawanych 

przez nie odgłosów, obserwować rośliny poruszane wiatrem, rozpoznawać je i nazywać, 

zbierać kwiatki robić z nich bukiety lub wykonać zielnik …). 

 - Czego nie należy robić na łące? (rozpalać ogniska, niszczyć przyrody, śmiecić, nie wolno 

łapać owadów itp.) 

 

5. Ćwiczenia gimnastyczne 

 

https://miastodzieci.pl/zabawy/mini-gimnastyka-dla-mlodszych-dzieci/ 

 

6. Karty pracy.  

 Zał. 1 

- W każdym szeregu wskaż inne zwierzę niż we wzorze. 

- Obejrzyj obrazki. Wskaż na dolnym obrazku dziesięć  różnic między nimi.  

Zał. 2 

- Odszukaj na obrazku ukryte zwierzęta. Nazwij je. Powiedz dlaczego trudno było je 

odszukać. 

- Obejrzyj obrazki. Posłuchaj nazw produktów otrzymywanych z roślin zielnych. 

7. „Kwiatkowa piosenka” – zabawa ruchowa przy piosence.  
https://www.youtube.com/watch?v=yubWVQdFFeY 

- Pobaw się przy piosence wg podanej propozycji lub własnego pomysłu.  

8. Wędrówki Skrzata Borówki – Łąka (przybliżenie życia na łące). 

https://www.youtube.com/watch?v=LKLf5EN1Ff4 

Drodzy Rodzice, po obejrzeniu filmu proszę porozmawiać z dzieckiem na temat obejrzanych 

treści np.: 

- Kto i gdzie zaprosił Skrzata Borówkę? 

- Jakie zwierzęta spotkał skrzat na łące? 

- Jakie rośliny tam widział ? 

- Czy spotkał tam jakieś owady? Itp. 

Sprawdzimy w ten sposób, czy dziecko coś zapamiętało. 
 

 

Opracowała: Jagoda Błaszczak 

https://www.youtube.com/watch?v=aNwLAGTS74c
https://miastodzieci.pl/zabawy/mini-gimnastyka-dla-mlodszych-dzieci/
https://www.youtube.com/watch?v=yubWVQdFFeY
https://www.youtube.com/watch?v=LKLf5EN1Ff4


Załącznik 1 

 



Załącznik 2 

 

 



Temat dnia: Na łące 15.05.2020 (piątek) 

Drodzy Rodzice przypomnijcie dzieciom z wykorzystaniem ilustracji nazwy niektórych roślin 

łąkowych oraz opowiedzcie o ich zastosowaniu. Prosimy przeczytajcie dziecku proponowany 

wiersz „Łąka” oraz porozmawiajcie o jego treści. Pobawcie się w miarę możliwości w 

proponowane zabawy ruchowe oraz zachęćcie swoje dziecko do wykonania karty pracy.  

1. „Duży i mały skok” – zabawa ruchowa. 

https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M 

2. Oglądanie obrazków roślin łąkowych, przypomnienie ich nazw. 

Drogie dzieci, obejrzyjcie wybrane kwiatki, które można spotkać na wiosennej łące, 

poproście rodziców o przeczytanie nazw poszczególnych kwiatów. 

 

Mniszek lekarski      Mak polny 

 

 

 

 

 

 

      

Rumianek pospolity 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M


Koniczyna biała      Chaber bławatek 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

Kaczeńce                                       Stokrotki 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

* Rodzic opowiada o zastosowaniu roślin zielnych, w miarę możliwości pokazuje syropy, 

kremy, suszone zioła na herbatę (np. rumianek), szampon pokrzywowy, tabletki rapacholin, 

krem rumiankowy… 



3.  „Łąka”- zapoznanie z treścią wiersza I. Salach z wykorzystaniem ilustracji.  

 

 

 

"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." 

* Rozmowa na temat wysłuchanego 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? 

4. Zabawa rytmiczna „Zielona łąka’. 

Dziecko maszeruje po obwodzie koła w rytm dowolnie wybranej rytmicznej muzyki. Podczas 

przerwy w grze zatrzymuje się przed rodzicem i rytmicznie powtarza rymowankę, klaszcząc 

raz w swoje ręce, raz w dłonie rodzica: 

Zielona łąka w barwach tonie, 

Barwne motyle lecą do niej. 

5. Karta pracy.(zał. 1) 

- Drogie dzieci pokolorujcie rysunek zgodnie z kolorami kropek. 

6. Opowieść ruchowa „Spacer na łąkę”. 

 
Jest pogoda słonko świeci, dziś na łąkę idą dzieci - raz, dwa, trzy.  

(dzieci maszerują rytmicznie przy akompaniamencie grzechotki) 

 

A tu nagle pada deszczyk - kap, kap, kap. 

(dzieci w przysiadzie uderzają rytmicznie o podłogę) 

 

I po liściach tak szeleści - szur, szur, szur.  

(dzieci pocierają dłonią o dłoń) 

 

Deszcz ustaje - słonko świeci i na łąkę biegną dzieci - hyc, hyc, hyc. 

(dzieci bezpiecznie biegają i rytmicznie podskakują) 

 

Dzieci bawią się z ochotą, nagle patrzą - wszędzie błoto - hop, hop, hop. 

(dzieci robią duże podskoki – rodzic wyznacza rytm) 

 

Jest pogoda słonko świeci  żabka wyszła im naprzeciw - bęc, bęc, bęc. 

(dzieci rytmicznie naśladują skoki żabki) 

 

I do odpoczynku zachęciła dzieci.   

(dzieci kładą się na dywanie i odpoczywają). 

 

 



7. "Sylaby na opak"- zabawa słowna. 

 

Rodzic prezentuje nazwy wybranych elementów wiosennej łąki, wymawiając je sylabami od 

tyłu. 

 

ba- ża (żaba), cian-bo (bocian), ła-pszczo (pszczoła), ka-dron-bie (biedronka), ka-łą (łąka), 

nik- ko, ny pol ( konik polny), tyl- mo (motyl), ty-kwia (kwiaty), wa-tra (trawa), ka-mysz 

(myszka), itp. 

 

8. Propozycja gier i zabaw o tematyce wiosennej  

https://panimonia.pl/2020/05/04/majowa-laka-karty-pracy-gry-film-piosenka/ 

 

Opracowała: Jagoda Błaszczak 
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ZAJĘCIA  DODATKOWE  DLA  CHĘTNYCH  DZIECI 

  

Zajęcia muzyczno-taneczne:   Dzień dobry. Zapraszamy chętne dzieci na zajęcia muzyczno-

taneczne. Proponujemy Wam stronę, na której możecie zobaczyć propozycję nauki tańca do 

piosenki z bajki „Król Lew”. Możesz poćwiczyć taniec z Olą i Blu. 

https://www.youtube.com/watch?v=BEu1WLjOokY 

Zajęcia plastyczne:  

Proponujemy w tym tygodniu do wykonania Ciecz nienewtonowska. Ciecz nienewtonowska 

to świetna zabawa sensoryczna dla wszystkich dzieci małych i dużych, a i dorosły chętnie się 

potapla. Trzeba przyznać, że oprócz zabawy to miłe odprężenie dla dłoni. Każda zwykła ciecz 

pod wpływem nacisku łatwo się rozpływa na boki tak jak woda w wannie. Natomiast ciecz 

nienewtonowska pod wpływem nacisku zmienia swoje właściwości. Zwykle taka ciecz 

zmienia swoją “twardość” czasami do tego stopnia, że można po niej chodzić. Ważne, aby 

robić to szybko i mocno naciskać stopami na powierzchnię cieczy. Natomiast w przypadku 

zabawy dłońmi gdy szybko chwycimy ciecz i zgnieciemy to utworzy się kulka, natomiast 

zwalniając nacisk, ciecz spłynie nam z dłoni.   

Płyn nienewtonowski zrobisz łatwo ze skrobi i wody - 1 kg mąki i stopniowo dodawaliśmy 

wodę sama Państwo zobaczycie na filmiku  jak łatwo taką zabawę przygotowywać. 

Zapraszam do obejrzenia filmu „Ciecz nienewtonowska” 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2014/10/jak-zrobic-ciecz-nienewtonowska/ 

 

 

 

 


