
               Grupa VI „Biedronki”                (18.05.2020r – 22.05.2020r) 

 

Dzień dobry kochane dzieci, witamy również Waszych wspaniałych Rodziców. 

Rozpoczynamy kolejny tydzień naszych wspólnych zabaw. 

 

Temat tygodnia: Wiosenna łąka. 
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.) 

Przygotowanie do czytania 

 Obserwowanie osoby czytającej książeczki i podejmowanie prób naśladowania go 

(zainteresowanie nabywaniem umiejętności czytania). 

Przygotowanie do pisania 

 Rozwijanie sprawności ruchowej. 

Elementy matematyki 

 Liczenie  

 Liczenie obiektów i pokazywanie ich liczby na zbiorach zastępczych (np. na palcach…).  

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). 
 



  Plan zajęć: (18.05.2020r – 22.05.2020r) 

 

Tematyka tygodnia: Wiosenna łąka. 
 

Data 

 

Temat dnia 

 

Aktywność i działalność 

dziecka 

 

Cele 

Numery 

obszarów 

z podstawy 

programowej 

 

18.05. 

2020r. 

 

O żabkach w 

czerwonych 

czapkach. 

-  Słuchanie 

opowiadania 

H.Bechlerowej „O 

żabkach w czerwonych 

czapkach” 

 

-„Błękitny staw”– praca 

plastyczna. 
 

-  rozwijanie mowy, 

 - zapoznanie ze  

zwierzętami żyjącymi na 

łące  

 - rozwijanie sprawności 

manualnej, 

 

I 5, II 11,  

IV 2, 

IV5, IV 8,  

IV 18 

 

 
19.05. 
2020r. 

 

Łąkowe 

rachunki.     

 

- „Łąkowe rachunki” – 

zabawy matematyczne. 

 

-„Na łące” – zabawy 

ruchowe.. 

-  liczenie,  

   próby dodawania i 

odejmowanie  

    w zakresie 10, 

 

- rozwijanie sprawności 

fizycznej 

 

I 5, I 8,  

IV 5, IV 15, 

IV18 

 
20.05. 
2020r. 

 
 

 

Pracowite 

pszczółki 

 

- Skąd się bierze miód? 

-filmy edukacyjne o    

pszczołach. 

 

-„Pszczoły” zabawa 

ruchowa przy piosence.   
 

 - poznawanie  

ciekawostek o życiu 

pszczół na podstawie 

filmu edukacyjnego 

 

 - reagowanie na ustalone  

hasła i sygnały 

muzyczne 

 

 

I 5, II 11,  

IV 2, IV 7, 

IV 8, IV 18 

 
21.05. 
2020r 

 

 

 

Zagadki o łące 

 

-„Mieszańcy łąki” -  

rozwiązywanie zagadek  

 

- „Na wiosennej łące” - 

ćwiczenia gimnastyczne 

 

- rozwijanie mowy i 

logicznego myślenia 

 

- rozwijanie sprawności 

ruchowej  

 

I 5, I 8,  

IV 1, IV 2, 

IV 9, IV 15 

 
22.05. 
2020r 

 

Mrówka 

 

- Słuchanie wiersza B. 

Forma „Mrówka”  

- oglądanie ilustracji 

przedstawiającej 

mrówkę 

 

- zadania ćwiczące 

samoobsługę 

 

 

- zapoznanie ze 

środowiskiem życia 

mrówki i jej domem, 

- rozwijanie mowy 

 

 

- rozwijanie sprawności 

samoobsługowych 

 

I2, I5, I7, I8, 

II 10, III8,  

IV 1, IV 5, IV 7 

IV 18, IV 19,  



 

Temat dnia: O żabkach w czerwonych czapkach.   (18.05.2020r – poniedziałek) 

 

Drodzy Rodzice dzisiaj na początek proponujemy zabawę ruchową do piosenki „Była sobie 

żabka mała”. Następnie prosimy o posłuchanie i obejrzenie na podanej w scenariuszu stronie 

youtube opowiadania H.Bechlerowej „O żabkach w czerwonych czapkach” lub o 

przeczytanie go z wykorzystaniem ilustracji; rozmowę z dzieckiem na temat jego treści oraz 

utrwalenie, co to jest - barwa ochronna. Proponujemy zabawę ruchową przy piosence„Żabie 

kroki”, zabawę matematyczną „Żabki w stawie” oraz poćwiczenie aparatu mowy podczas 

wiersza „Żaba”. Zapraszamy również na kolejne Wędrówki Skrzata Borówki - „Co słychać 

nad stawem?” a następnie zachęćcie dziecko do wykonania w miarę możliwości swojego 

stawu z wykorzystaniem różnych dostępnych materiałów plastycznych. Na poprawę humoru  

proponujemy posłuchanie i zabawy ruchowe przy piosenkach „Błękitny staw”,  „My jesteśmy 

żabki” oraz „Kosmo Żabka”. Miłej zabawy!!!  

 

1. „Bocian i żaby” – zabawa ruchowa do piosenki „Była sobie żabka mała” 

Podczas piosenki dziecko „żabka" skacze po dywanie/ łące naśladując odgłosy wydawane 

przez żabki. Kiedy wchodzi „bocian” – żabki kulą się i nieruchomieją. 

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

 

2. „O żabkach w czerwonych czapkach” H. Bechlerowa – opowiadanie z 

wykorzystaniem ilustracji. 
 

Słuchanie opowiadania czytanego przez rodzica ilustrowanego obrazkami lub można 

posłuchać i zobaczyć na stronie: https://www.youtube.com/watch?v=nZoabjWUSPE 

 

„O żabkach w czerwonych czapkach”  
Mieszkały dwie żabki w Zielonej Dolinie: Rechotka i Zielona Łapka. Zielona Łapka 

rozglądała się złotymi oczami wokoło, patrzyła na zieloną trawę, na zielonkawą wodę, na 

swój zielony płaszczyk.  

– Brzydki jest ten mój płaszczyk! Nie chcę takiego!  

– Brzydki? Dlaczego? – dziwiła się Rechotka.  

– Popatrz: zielona trawa, zielony tatarak, zielona woda. I mój płaszczyk zielony. I twój! I 

nazywam się Zielona Łapka! I wszystko takie zielone… Ach, jak nudno!  

– A biedronki mają czerwone sukienki… I czarne kropki na sukienkach… – mówiła 

Rechotka. – Może zaprosimy biedronki? Będzie nam wesoło! 

Zielona Łapka klasnęła z uciechy. – Już wiem! Wywiesimy takie zaproszenie: 

Kto ma kolor czerwony,  

jest dziś pięknie proszony.  

Niech przyjdzie, niech przyleci,  

kto ma czerwony berecik,  

czerwony płaszczyk, czerwony krawat –  

będzie wesoła zabawa!  

Zapraszają z ukłonem –  

wszystkie żabki zielone. 
To zaproszenie wywiesiły żabki na starej wierzbie. Nie upłynęła godzina – przyleciała 

pliszka. Przeczytała, machnęła ogonkiem.  

– To nie dla mnie! Nie mam czerwonej czapeczki! 

https://www.youtube.com/watch?v=HAgdfTsCmSI
https://www.youtube.com/watch?v=nZoabjWUSPE


Przyleciały wróble, przeczytały, poskakały tu i tam.  

– To nie dla nas! Nie nosimy czerwonych kapeluszy! 

Przyleciały dwa dzięcioły. Czytały, wodziły dziobami po literach, potem przejrzały się w 

wodzie.  

– Mamy czerwone czapeczki z piórek. To nas zapraszają. Przyjedziemy na bal! 

Przyczłapała pod wierzbę duża, stara żaba. Długo czytała, co żabki napisały. Pokiwała 

głową.  

– Po co wam goście? – Jak to: po co? – oburzyły się żabki! – Będzie wesoło!  

– Oj, żeby z tego jakiej biedy nie było! – gderała stara żaba. 

Ale żabki nie słuchały jej narzekania. Nie miały czasu. Bo oto usłyszały:  

– Puk, puk, puk! 

To pierwsi goście: dzięcioły. Zapukały w drzewo, tak jak goście pukają do drzwi.  

– Witajcie, witajcie! – wołały żabki. 

Dzięcioły w ukłonie nisko schyliły głowy. A żabki mogły wtedy dobrze zobaczyć ich 

ładne bereciki z czerwonych piórek.  

– Jak się macie, biedroneczki! – witały żabki nowych gości.  

– O, i maczki idą! 

A za makami! Jakież piękne kapelusze! To z głębi lasu przyszły muchomory. Takich 

kapeluszy żabki nigdy nie widziały! Wielkie czerwone, kropki białe na nich i plamki 

srebrzyste. Żabki przyglądały się gościom, szeroko otwierały duże, okrągłe oczka. I patrzyły 

na swoje zielone płaszczyki, i wzdychały…  

– Taki makowy kołnierzyk mieć!  

– Sukieneczki biedronek piękniejsze!...  

– A czapeczki dzięciołów?  

– Nie. Kapelusze muchomorów najpiękniejsze! Ach, oddałabym dziesięć zielonych 

płaszczyków za jeden taki kapelusz! Trzeba teraz częstować gości. 

Podają żabki sok z kwiatów i rosę z łąki w konwaliowych kubeczkach.  

– Pijcie, biedronki! – prosi Zielona Łapka.  

– Może jeszcze drugi kubeczek rosy? – pyta Rechotka. 

I podaje kubek biedronce, ale patrzy na jej piękną sukienkę. A tu kubek się przechyla i sok 

– kap, kap… na trawę. Potem zagrała świerszczowa orkiestra. Zaczęły się tańce. Oj, niejedna 

żabka zapomniała, w którą stronę kręci się kółeczko, kiedy trzeba przytupnąć, kiedy klasnąć 

w łapki! Świerszczykowe skrzypki zagrały właśnie cieniutko, zabuczały bąki… 

A tu – blisko za wierzbą… Co to?  

– Kle, kle, kle!  

– Bocian! – krzyknęły żabki przerażone. – Kto go tu prosił? 

Bociek zaśmiał się, pokiwał dziobem. A moje czerwone pończochy? Napisałyście przecież 

wyraźnie: 

Kto ma kolor czerwony,  jest dziś pięknie proszony. 

Chcę wesoło potańcować na waszej zabawie. Ale żabki nie przywitały gościa w 

czerwonych pończochach. Uciekły. Tylko tu i tam w trawie świeciły ich złote oczka. Wrócił 

bociek na swoją łąkę zły i zagniewany. A żabki? O, prędko zapomniały o strachu. 

Naradzały się z biedronkami – szyły kołnierzyki, sukieneczki w kropki, przymierzały 

kapelusze muchomorów. Minęła godzina, może dwie. 

Jak wesoło zrobiło się teraz w Zielonej Dolinie! Wśród zielonej trawy skaczą żabki! Ale 

jakie wystrojone! Co chwila przeglądają się w stawie, ta poprawia kołnierzyk, tamta obciąga 

nowy, czerwony płaszczyk.  

A stara, mądra żaba popatrzyła na wystrojone żabki i pokiwała głową.  

– Oj, żeby z tego tylko jakiej biedy nie było!... 

Ale żabki nawet nie spojrzały na nią. 



Nie widziały boćka stojącego na gnieździe. Patrzył z wysoka na Zieloną Dolinę.  

– Coś czerwonego tam po łące skacze! – dziwi się i przekrzywia głowę.  

– Co to może być? 

Sfrunął z gniazda, stanął z daleka.  

– O! Tu kapelusze same spacerują, tam czapki skaczą!... Podszedł bliżej pod samą wierzbę.  

– To żabki! Ależ się wystroiły! Kle, kle, kle! – roześmiał się bociek.  

– W sam raz dla mnie! 

Żabki nic nie słyszały.  

– Patrzeć już nie mogę na zielony kolor!  

– Nigdy już nie zdejmę tego czerwonego kapelusza!  

– Ani ja czerwonej sukienki! – wykrzykiwały głośno. 

A bociek coraz bliżej! Nie spieszy się, tylko wolno podnosi wysoko to jedną, to drugą 

nogę w czerwonych pończochach. 

Nigdy nie był jeszcze wesoły! Podśpiewując sobie bocianim głosem:  

– Nigdy nie skryjesz się, żabko, w zielu. Widzę przecież twój kapelusz! 

Dopiero teraz zobaczyły go żabki! Dopiero teraz usłyszały jego głos! 

Jedna – myk! Ukryła się w trawie, w zielonych liściach. Na próżno! Bociek dobrze je 

widzi i śpiewa swoje  

– Nie uciekniesz! Tam, w zieleni twój berecik się czerwieni! 

Hop! – skoczyła zielona żabka w zielony tatarak. Bociek już jest przy niej:  

– Żabko, wszędzie cię zobaczę. Masz czapeczkę niby maczek! 

Mądra, stara żaba ukryta pod wielkim zielonym liściem zdążyła krzyknąć przerażona:  

– Zrzućcie prędko te czerwone stroje! Pospadały w trawę porzucane w pośpiechu 

kapelusze, tu frunęła sukienka, tam potoczyła się czapka. 

A żabki w swoich starych zielonych płaszczykach – hop! pod zielony liść, w zieloną trawę, 

w zieloną wodę. Bociek patrzy to jednym okiem, to drugim. Już nie podśpiewuje. Dotknął 

dziobem czerwonego kapelusza w trawie. A kapelusz nie ucieka!  

– Gdzie podziały się żabki? – rozglądał się zdumiony. 

Nie widzi, że pod liściem ukryła się jedna – w płaszczyku zielonym jak liść. W trawie 

siedzi druga – zielona jak trawa. W wodzie trzecia – w płaszczyku zielonym jak woda.  

I wszystkie takie zielone, zielone… 

Spuścił bociek długi dziób! Ach, jaki był zły! Już nie odnajdzie tak łatwo zielonych żabek 

w zielonej trawie, w zielonej wodzie, wśród zielonych liści… 

 

 

* Rozmowa na temat opowiadania.  

– Jak nazywały się żabki? Dlaczego postanowiły urządzić bal?  

– Kogo na niego zaprosiły? Jacy goście przyszli?  

– Kto przybył jako ostatni? Dlaczego? Jak przebrały się żabki?  

– Co zobaczył bocian ze swojego gniazda? Dlaczego bocianowi było łatwo odnaleźć żabki?  

– Co poradziła im stara żaba?  

– Dlaczego bocian nie mógł odnaleźć żabek, gdy zrzuciły czerwone ubranka?  

 

*Utrwalenie, co to jest barwa ochronna i jakie ma znaczenie w świecie zwierząt  

na przykładzie żab. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 





 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



3. „Żabie kroki” – zabawa ruchowa przy piosence. 

https://www.youtube.com/watch?v=DwwpCoM0sHg 
 

To nie lada, lada gratka, 

Kiedy z boćkiem tańczy żabka. 

Bociek żabce patrzy w oczy, 

Raźnym krokiem za nią kroczy. 

Bociek żabce patrzy w oczy, 

Raźnym krokiem za nią kroczy. 

          Ref. Sia-ba-da-ba, sia-ba-da-ba, 

                  Wzdycha bociek - co za żaba! 

                  Sia-ba-da-ba, sia-ba-da-ba, 

                  Wzdycha bociek - co za żaba! 

                  Sia-ba-da-ba, sia-ba-da-ba, 

                  Wzdycha bociek - co za żaba! 

Żabka w koło podskakuje, 

Bociek nogą wymachuje. 

Wciąż się kłania małej pannie 

W lewo, w prawo, nieustannie. 

Wciąż się kłania małej pannie 

W lewo, w prawo, nieustannie. 

          Ref. Sia-ba-da-ba, sia-ba-da-ba, (…) 

Bocianowi wciąż za mało, 

Jeszcze tańczyć mu się chciało. 

Złapał żabkę za dwa boczki,  

W przód, do tyłu robią kroczki. 

Złapał żabkę za dwa boczki,  

W przód, do tyłu robią kroczki. 

          Ref. Sia-ba-da-ba, sia-ba-da-ba, (…) 

Kiedy sobie tak tańczyli 

Do stawiku się zbliżyli, 

Żabka do wody wskoczyła 

I zabawa się skończyła. 

Żabka do wody wskoczyła 

I zabawa się skończyła. 

          Ref. Sia-ba-da-ba, sia-ba-da-ba, (…) 

 

4. „Żabki w stawie” -  zabawa matematyczna. 
Dla dziecka potrzebna jest niebieska kartka, zielone żabki, które dziecko samo może sobie 

przygotować lub coś co będzie spełniało rolę żab (zakrętki, małe klocki, żabki z plasteliny 

itp.) 

Rodzic prosi, aby dziecko w stawie umieściło tyle żabek ile było w opowiadaniu, czyli dwie 

żabki, następnie mówi: „doskoczy do nich jeszcze jedna żabka”. Ile razem jest żabek? Rodzic 

zabawę może modyfikować w dowolny sposób zarówno liczbę dodawanych, jak i 

odejmowanych żabek. (w miarę możliwości dziecka). 
 

5. „Żaba” - ćwiczenia aparatu mowy (rodzic czyta, dziecko naśladuje czynności). 

Pewna żaba, chociaż mała, raz na spacer się wybrała. 

Ja z języka żabkę zrobię niechaj w buzi skacze sobie. 

https://www.youtube.com/watch?v=DwwpCoM0sHg


W prawo, w lewo, w górę, w dół, wreszcie złożył się na pół. 

Po kamykach przeskakuje, górne ząbki porachuje (uderz czubkiem języka w górne zęby). 

Gdy spragniona żabka była, chłodnej wody się napiła (naśladuj połykanie wody). 

Pocmokała, pomlaskała pyszczek żabka oblizała (naśladuj cmokanie, mlaskanie w buzi). 

Teraz sobie smacznie śpi, chrapiąc mocno, tak jak ty. 

6. „Co słychać nad stawem?” - Wędrówki Skrzata Borówki. 

https://www.youtube.com/watch?v=3dls5H-smSw 

 

 
 

Obejrzyjcie filmik o Skrzacie Borówce do końca ponieważ na końcu dzieci wykonują staw. 

Zapraszamy Was również do wykonania w miarę możliwości swojego stawu z 

wykorzystaniem różnych dostępnych materiałów plastycznych. Pamiętacie, że staramy się 

wykonywać pracę estetycznie i sprzątamy swoje miejsce pracy. 

Posłuchajcie sobie piosenki  „Błękitny staw” na poprawę humoru i jako zachętę do 

wykonywania pracy.   https://www.youtube.com/watch?v=yw1I_gbQVzY 

 

7. Piosenki do słuchania i zabaw ruchowych. 

- „My jesteśmy żabki”     https://www.youtube.com/watch?v=bSvnVcfC3-s 

- „Kosmo Żabka”     https://www.youtube.com/watch?v=58IpZcC7KNk 

 
 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                 Opracowanie: Bożena Janicka 

                         Jagoda Błaszczak 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3dls5H-smSw
https://www.youtube.com/watch?v=yw1I_gbQVzY
https://www.youtube.com/watch?v=bSvnVcfC3-s
https://www.youtube.com/watch?v=58IpZcC7KNk


Temat dnia: Łąkowe rachunki.    (19.05.2020r – wtorek) 

 

Drodzy Rodzice w dniu dzisiejszym proponujemy zabawy matematyczne. Poza utrwalaniem 

umiejętności przeliczania, zachęcamy do zabaw przygotowujących dziecko do działań 

matematycznych tj, dodawanie i odejmowanie. Do doskonalenia tych działań proponujemy 

wykorzystanie przygotowanych zagadek matematycznych, można również wykorzystać inne 

sytuacje z życia codziennego. Zachęćcie dziecko aby policzyło z ilu sylab składa się podany 

przez Was wyraz, a następnie żeby spróbowało ułożyć  zdania z tymi wyrazami. Proponujemy 

również zabawę ruchową przy piosence „Bal na łące”; zabawę „Żabki” z wykorzystaniem 

rymowanki oraz zestaw zabaw ruchowych „Na łące”. W scenariuszu dołączamy również 

karty pracy. 

1. „Bal na łące” – zabawa ruchowa przy piosence. 

 
Zapraszam dzieci i rodziców do wspólnej zabawy przy znanej już piosence „Bal na łące” 

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

Do zabawy możecie użyć różnych rekwizytów: chust, kawałków bibułki, kolorowych kartek. 

 
Kiedy świeci słoneczko – dziecko trzyma ręce w górze i pokazuje jak świeci słoneczko. 

 

to na łące nad rzeczką 

świerszcze stroją skrzypeczki 

do wiosennej poleczki  -na tych 3 wersach dziecko maszeruje i klaszcze rytmicznie. 

 

 Dylu, dylu już grają 

grube bąki śpiewają.    - na tych dwóch wersach dziecko naśladuje grę na skrzypcach. 

 

Myszki tańczą poleczkę 

sapiąc przy tym troszeczkę -     na tych dwóch wersach dziecko trzyma się pod biodra  

                                                  i wysuwa na zmianę nogę lewą i prawą. 

    

Ref:    A trzy małe biedronki 

            nie chcą tańczyć tej polki 

            i czekają na walca, 

           aby tańczyć na palcach. 

 

Podczas refrenu dziecko tańczy z chustą wg własnego pomysłu, ruszając się rytmicznie do 

melodii- chustę może trzymać dwoma rękami lub jedną tak jak sobie wymyśli.  

 

Piosenka jest powtórzona w innej wersji ilustracyjnej. W drugiej wersji powtarzamy 

wszystkie ruchy ale na początku dziecko maszeruje i stuka rytmicznie klockami. 

 
2. „Łąkowe rachunki” – zabawy matematyczne.  

Drogie dzieci zapraszamy was dzisiaj do „łąkowych zabaw matematycznych”.  

 

*Przyjrzyjcie się  uważnie planszy poniżej a potem policzcie razem z rodzicem: 

 

Policz, ile jest na obrazku ślimaków? – klaśnij tyle razy przed sobą 

 

 



Policz, ile jest mrówek ? – zrób tyle przysiadów 

Policz, ile skacze żabek ? – podskocz  tak jak żabka  

Policz, ile jest biedronek? – zrób tyle razy pajacyka  

Policz, ile jest  motyli? – klaśnij tyle razy nad głową 

Policz, ile jest bocianów ? – stań na jednej nodze i  klaśnij tyle razy  ile jest bocianów  

Policz, ile owadów lata nad łąką? - tupnij tyle razy nogą 

 

Za każdym razem, wskazuj palcem na obrazku właściwe elementy i głośno licz z rodzicem. 

 

 
 

 
 
 
*Ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu w zakresie dziesięciu –zagadki matematyczne. 

Prosimy Rodzica o przygotowanie dla dziecka w miarę możliwości różnych liczmanów: 

plastikowe nakrętki, kolorowe patyczki, pestki, klocki (…)  które będą odpowiednikami 

mieszkańców łąki.  

Rodzic podaje zadania na dodawanie i odejmowanie, a zadaniem dziecka jest obliczanie 

zadań poprzez przedstawianie sytuacji na przygotowanych wcześniej liczmanach i 

wskazywanie ich liczebności na palcach. 

 

 



Matematyczne zagadki: 

  
 Liczy żabka swoje dzieci, liczy żabki małe. 

Pięć córeczek mam zielonych, a trzy w plamki białe. 

W tajemnicy powiem wam, nie wiem ile córek mam?     

 
 Biedroneczka mała kilka kropek miała: 

Jedną od chmurki dostała, 

Jedną od słonka złotego, 

Dwie od wiatru dużego, 

Trzy od dziadka co przechodził drogą, 

I jeszcze jedną, już nie wiem od kogo. 

Wszystkie nosiła w komplecie. 

Ile ich razem było? Czy już wiecie?     

 
 Bawi się na działce sześć kretowych dzieciaków. 

Kretowych dziewczynek i chłopaków. 

Zniknęły w kopcu dwa kretowe dzieciaki. 

Dzieci rozwiążcie tę moją zagadkę 

I policzcie, ile zostało z tej gromadki?   

 
 

 Dziesięć pękatych, zielonych żabek  

nad stawem wiodło głośny spór. 

Rech, rech, rech...  

Jedna już miała tego dość  

i z pluskiem dała nura w toń, 

Ile żabek zostało?  

 

Dziewięć pękatych, zielonych żabek  

nadal toczyło głośny spór.  

Tym razem pięć żabek miało tego dość  

i z pluskiem dało nura w toń. 

Ile żabek zostało i nadal wiodło głośny spór? 

 

Cztery pękate, zielone żabki  

nadal toczyły głośny spór.  

Cztery żabki miały już tego dość  

i z pluskiem dało nura w toń. 

Ile żabek zostało i nadal wiodło głośny spór? 

Rech, rech, rech...  

 
3. „Żabki”- zabawa ruchowa z wykorzystaniem rymowanki. 

 
Jam jest żabka, tyś jest żabka       (dzieci pokazują na siebie, potem na rodzica) 

My nie mamy nic ładnego.           (pokazują dłonie) 

Jedna łapka, druga łapka,             (pokazują jedną rękę, drugą rękę) 

Skrzydełka żadnego.                    (naśladują ruch skrzydeł) 

Uła, kła, kła,                                 (dłonie odchylamy na boki jednocześnie 

Uła, kła, kła                                   uginamy kolanka) 



My nie mamy nic ładnego,           (pokazują dłonie) 

Jedna łapka, druga łapka              (pokazują jedną rękę, drugą rękę) 

Skrzydełka żadnego.                    (naśladują ruch skrzydeł) 

 

4. Policz z ilu sylab składa się dany wyraz. 

 
*Kolejne zadanie: podzielcie na sylaby podane poniżej wyrazy, które przeczyta wam rodzic: 

policzcie z ilu sylab składa się dany wyraz, a następnie spróbujcie ułożyć  zdania z tymi 

wyrazami.  

 

biedronka ślimak osa 

mrówka motyl stonoga 

 
 

5. „Policz ile” - karty pracy. (zał. 1-3) 

 

6. „Na łące” - zabawy ruchowe. 

Teraz włóż wygodny strój, poćwicz troszkę. Zaproś do wspólnej zabawy wszystkich 

domowników. Miłej zabawy! 

 
*„Żabki”- zabawa ruchowa z elementem skoku. 

Dziecko przykuca, nogi ma szeroko rozstawione, ręce trzyma pomiędzy nogami opierając o 

podłogę – naśladuje skoki żabek. 

 

*„Boćki” – zabawa z elementem marszu. 

Dziecko chodzi po pokoju wysoko podnosząc kolana. 

 

*„Łąka” – zabawa bieżna. 

Dziecko ostrożnie biega na po pokoju naśladując zbieranie kwiatów. 

 

*„Maszerujące mrówki” – zabawa naśladująca. 

Dziecko maszeruje po pokoju zgodnie z wyklaskiwanym przez rodzica rytmem. 

 

*„Fruwające motyle” – zabawa naśladująca. 

Dziecko powoli porusza się po pokoju, powoli poruszając wyciągniętymi do boku 

wyprostowanymi w łokciach rękami. 

 

*„Bzyczące pszczoły” – zabawa naśladująca. 

Dziecko bzyczy i biega na palcach po całym pokoju poruszając szybko rękami. 

 

 

 

                                                                                                 Opracowanie: Bożena Janicka 

                         Jagoda Błaszczak 

 

 

 



Zał.1 Rysuj po śladach. Następnie policz kwiaty i w okienku obok narysuj odpowiednią 

liczbę kropek. 

 

 
 
 

 



 

Zał.2 

 

 

 

 



 

 

Zał. 3 

 

 

 



Temat dnia: Pracowite pszczółki.    (20.05.2020r – środa) 

 

Drodzy Rodzice dzisiejszy dzień proponujemy zacząć zabawą ruchową do piosenki „Kto jak 

skacze” oraz zagadką o pszczołach.  Zapraszamy do obejrzenia ciekawych filmów o 

pszczołach: „Bajka o pszczołach”, „Pszczoła miodna” a następnie porozmawianie  z 

dzieckiem nt. „Skąd się bierze miód?”. Proponujemy również podział na sylaby podanych 

wyrazów oraz określenie które są najkrótsze, a które najdłuższe. Zachęcamy do zabawy 

ruchowej przy piosenkach „Pszczoły” i „Na łące”  z wykonywaniem określonych ruchów. W 

miarę możliwości proponujemy pomóc dziecku w wykonaniu  pracy plastycznej „Pszczółka”. 

 

1. „Kto jak skacze” - zabawa ruchowa do piosenki  

https://www.youtube.com/watch?v=LNouuY9zrKQ&feature=youtu.be  

 

„Hop! Hop! Skaczę tak! Hop! Hop! Właśnie tak! Hop! Hop! Skacze właśnie tak.”  

Podczas zabawy naśladujcie:  

- skoki żaby  

- jak skacze nosorożec  

- jak skacze mała kaczka  

- jak skaczą przedszkolaki  

 

2. Zagadka słowno-obrazkowa. 

Dziś będziemy mówić o owadach, które dają nam coś bardzo słodkiego. Powiedzcie, jakie to 

owady? 

„Są pracowite, 

a cały ich trud, 

z pewnością docenisz, 

jeśli lubisz miód.”   (pszczoły). 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=LNouuY9zrKQ&feature=youtu.be


3. Skąd się bierze miód? 

Obejrzyjcie bardzo ciekawe filmiki o pszczołach. 

- „Bajka o pszczołach”:  https://www.youtube.com/watch?v=r65R8crNjig 

 -„Pszczoła miodna”:  https://www.youtube.com/watch?v=osAR2QTZfs8 

 

* Drodzy Rodzice porozmawiajcie z dzieckiem na temat obejrzanych filmików edukacyjnych 

aby sprawdzić zdolność zapamiętywania oglądanych treści – odpowiedzieć  na pytanie „Skąd 

się bierze miód?” 
 

4. ,,Pszczoły” – zabawa ruchowa do piosenki. 

Jeśli macie możliwość, możecie zabawić się przy piosence – rodzic wam podpowie 

odpowiednie ruchy. 

 

Zwrotka I: 

Słychać w ulu gwar wesoły  bz bz bz        - nadstawianie ucha lewego następnie prawego 

wylatują z ula pszczoły bz bz bz.               - ruchy skrzydeł 

Skrzydełkami pocierają bz bz bz               - pocieranie przed sobą dłoni o dłoń 

na swych głowach czułki mają bz bz bz.   - zbliżenie rąk do głowy 

  

 Zwrotka II 

Frunie pszczoła frunie pszczoła raz dwa trzy      - machanie skrzydłami, trzy klaśnięcia 

pachną kwiaty dookoła raz dwa trzy.                  - wąchanie kwiatów, trzy klaśnięcia 

Pszczoła chętnie na nie siada raz dwa trzy          - przysiad  trzy klaśnięcia 

 to wspaniała jest zabawa raz dwa trzy.               - obrót w podskokach wokół siebie              

  

 Zwrotka III 

Wietrzyk powiał dziś nad łąką szu szu szu          - kołysanie rękami uniesionymi w górę        

 zatańczyło z  pszczołą słonko szu szu szu.          - podskoki z nogi na nogę 

 Zbiera pszczoła pyłek z kwiatów szu szu szu      - zbieranie do koszyczka 

 będzie miód dla przedszkolaków szu szu szu.      - gładzenie się po brzuchu 
 

 

6. „Łąkowe sylaby” - podzielcie z jednoczesnym wyklaskiwaniem podane słowa na 

sylaby:   

   - pszczoła, miód, ul, kwiatek, skrzydełka. 

 *Powiedzcie, które słowa są najkrótsze, a które najdłuższe. 

 

7. „Pszczółka”- zabawa plastyczna . 

Potrzebna będzie rolka z papieru toaletowego, kolorowy papier: biały, żółty, brązowy lub 

czarny, klej, nożyczki, kredki. 

 

Najpierw rolkę z papieru toaletowego obklejamy żółtym papierem. Potem wycinamy i 

przyklejamy brązowe paski w małych odstępach. Następnie wycinamy z białego lub żółtego 

papieru skrzydełka- mogą być w kształcie serduszek i przyklejamy je od tyłu na rolkę. 

Następnie wyciąć koło z jasnego papieru,  narysować buzię  oraz dokleić czułki, które 

wycinamy z brązowego lub czarnego papieru. MIŁEJ ZABAWY! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r65R8crNjig
https://www.youtube.com/watch?v=osAR2QTZfs8


*Prosimy pamiętajcie o sprzątaniu po zabawie plastycznej- pozbierajcie wszystkie ścinki 

papieru, schowajcie wszystko, co było wam potrzebne do pracy- myślimy, że wtedy mama 

będzie zadowolona i zawsze, kiedy poprosicie o pomoc w zabawie, to zawsze chętnie wam 

pomoże i pobawi się z Wami.  

 

 

 

8. „Na łące” – zabawa ruchowa do piosenki. 

 

Teraz się troszkę pobawicie, słuchajcie uważnie poleceń oraz muzyki do której będziecie 

wykonywali określone ruchy: 

https://www.youtube.com/watch?v=3OJHt-oEyTk 

 
 fruwajcie jak ptaszki (pamiętajcie, żeby machać skrzydełkami) 

klap, klap, klap  klaszczemy 

tup tup tup   tupiemy 

hop hop   podskakujemy 

bęc    siadamy na podłodze 

 skaczcie jak żabki 

klap, klap, klap  klaszczemy 

tup tup tup   tupiemy 

hop hop   podskakujemy 

bęc    siadamy na podłodze 

 fruwajcie po łące jak pszczółki 

klap, klap, klap  klaszczemy 

tup tup tup   tupiemy 

hop hop   podskakujemy 

bęc    siadamy na podłodze 

 

 
                                                                                                 Opracowanie: Bożena Janicka 

                         Jagoda Błaszczak 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3OJHt-oEyTk


Temat: Zagadki o łące       (21.05.2020r – czwartek) 

 

Drodzy Rodzice dzisiejszego dnia przygotowałyśmy dla dzieci zagadki dotyczące łąki i jej 

mieszkańców. Na początek prosimy Państwa o przeczytanie dzieciom zagadek i poproszenie 

dziecka o podział na sylaby odgadniętych nazw. Następnie zabawa ruchowo - rytmiczna do 

muzyki „Contradanza Bethovena”. Prosimy również o przeczytanie dziecku wiersza pt. 

„Rano na łące” i zapytanie dziecka o jego treść. Przygotowałyśmy, również dla dzieci zabawy 

ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne. Wiemy, że dzieci  bardzo lubią zagadki, więc mamy 

również propozycję zagadek matematycznych, zadaniem dzieci będzie narysowanie 

odpowiedzi do nich. Proponujemy zabawę z rymowanka o łące i rebus w którym dziecko ma 

za zadanie odgadnąć imiona osób, które spacerowały po łące. Prosimy o zachęcenie dzieci do  

wykonania kart pracy. 

 

1.Zabawa dydaktyczna - „Na wiosennej łące „ 

Rozwiąż  zagadki i wskaż obrazki, które są ich rozwiązaniem. Podziel nazwy owadów na 

sylaby. 

 

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) 

 

 

 



 

 

 
 

 

2.Zabawa rytmizująca - Contradanza Beethoven 
https://www.youtube.com/watch?v=Hooeo1DXX3A 

 

 

3. Słuchanie wiersza M. Buczkówny Rano na łące. 

Posłuchaj wiersza, a następnie odpowiedź na pytania. 

 

Słońce. 

Na łące Motyl –  

wszyscy pracują od samego ranka: 

rosy pszczoła we wnętrzu rumianka 

odkurza żółty dywanik 

ze złotego pyłu 

Mrówki – ścieżkę oczyściły 

aż świeci każde ziarenko piasku. 

Motyl - skrzydełkami  

otrzepuje krople z koniczyny.  

Osy – polerują listki jaskrów,.  

aż oczy bolą od blasku! 

https://www.youtube.com/watch?v=Hooeo1DXX3A


 

Rodzic pyta: O jakich roślinach i zwierzętach była mowa w wierszu? Co robiły zwierzęta? 

 

4. Zabawa pantomimiczna – Naśladujemy mieszkańców łąki.  

Rodzic prosi dziecko, aby gestem, ruchem, mimiką przedstawiły mieszkańców łąki z wiersza 

i czynności przez nie wykonywane: pszczołę zbierającą pyłek kwiatowy; mrówkę sprzątającą 

ścieżkę; motyla, który porusza skrzydłami i strząsa krople rosy; osy polerujące listki jaskrów. 

 

5. Rebus fonetyczny – Kto spacerował po łące?  
Rodzic prosi dziecko, aby odgadło imiona osób, które spacerowały po łące. Przedszkolaki 

różnicują pierwsze głoski w nazwach przedmiotów, roślin, zwierząt, przedstawionych na 

obrazkach; dokonują ich syntezy po wymienieniu ich kolejno przez rodzica i podają imiona  

dzieci. Np.  

arbuz, garnek, antena, torba, ananas – Agata; 

 

    
 

 

 

 rak, oko, maska, ekran, kot – Romek;  

   



  
 

miska, igła, lalka, ekran, narty, arbuz – Milena. 

 
 

 

 

 

6.Ćwiczenia gimnastyczne-  „Na wiosennej łące”. 

  

 Wyruszamy na wycieczkę:  

    - idziemy spacerkiem rozglądamy się na boki,  

    - pięknie świeci słoneczko – przeskakujemy z nogi na nogę,  

    - łąka już bardzo blisko, biegniemy, biegniemy,  

    - dotarliśmy, ooo! jak tu pięknie! z radości skacz wysoko, wysoko w górę. 

 „Wiosenne kwiatki” – ćwiczenie dużych grup mięśniowych. Dziecko maszeruje po 

pokoju, rozglądając się i szukając wiosennych kwiatów. Co jakiś czas schyla się, by je 

powąchać. Wykonuje naprzemiennie skłony i wyprosty. 



  „Biedronka” – lataj po pokoju lub podwórku machając skrzydełkami, na uderzenie w 

bębenek zamień się w bociana i powtarzaj „kle, kle, kle”. 

 „Żabki i bocian” – na wyznaczonym terenie dziecko naśladuje żabie podskoki – 

odbijanie się do przodu z przysiadu podpartego – oraz odgłosy żab. Na hasło „bocian 

idzie” – dziecko – żabka umyka przed nim do stawu (wyznaczone miejsce w rogu 

pomieszczenia). 

 „Dżdżownica sunie po ziemi” – połóżcie się na kocyku w pozycji leżącej na plecach, 

z rękoma ułożonymi wzdłuż ciała. Stopami odpychajcie się od podłogi i prześlizgujcie 

w ten sposób z jednego punktu do drugiego 

 „Zające na łące” – zajączki zorganizowały konkurs na najdłuższy skok. Rodzice 

wyznaczcie miejsce, z którego dziecko – zajączek będzie skakać obunóż. Zajączek po 

wykonanym skoku otrzymuje brawa. 

 „Motyl” – Poruszajcie się do wybranej muzyki, gdy ta ucichnie „usiądźcie” na 

kwiatku i odpocznijcie. Ponowny dźwięk muzyki jest sygnałem do dalszych pląsów. 

 Dobrze, że zabraliśmy ze sobą kocyk, rozłóżcie go, połóżcie się i odpocznijcie 

obserwujcie chmury, może usłyszycie żabkę albo bociana?  Bawcie się dobrze! 

 

7.Kart pracy.(Załącznik 1) 

 

Drogi przedszkolaku, znajdź różnice między obrazkami 

 

*biedronki na łące 

* żaby kąpiące 

 

8. Ćwiczenia gimnastyczne 

 

https://www.youtube.com/watch?v=O3FDSNofFXI&feature=emb_title 

 

9.Zagadki matematyczne - rozwiązanie narysuj na kartce  

 Stąpa wiosna po łące, 

zbiera kwiaty pachnące. 

Ma trzy stokrotki, cztery tulipany. 

Powiedz z ilu kwiatków 

zrobi wiosna bukiet wspaniały?  

 W ogrodzie na grządce, 

rosło siedem słoneczników                                                                                                 

pięknych jak słońce.  

            Przyszła Kasia i trzy zerwała, 

            bo bukiet piękny zrobić chciała. 

            Ile słoneczników teraz rośnie na grządce? 

 Chodzi wiosna po lesie, 

promyki słońca w koszach niesie. 

Dwa kosze ma dla kwiatków, 

trzy dla trawki i trzy dla leśnej zwierzyny. 

Ile koszy przyniosła wiosna dla leśnej rodziny? 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=O3FDSNofFXI&feature=emb_title


10.Ćwiczenia logorytmiczne - Rób to, o czym mówi wiersz.  

Dziecko wykonuje czynności: 

Zrób do przodu cztery kroki, 

i rozejrzyj się na boki. 

Tupnij nogą raz i dwa 

ta zabawa nadal trwa.  

Teraz w lewo jeden krok, 

przysiad, i do góry skok. 

Zrób do tyłu kroków trzy, 

by koledze otrzeć łzy. 

Klaśnij w ręce razy pięć, 

na klaskanie też masz chęć! 

Wokół obróć się, raz dwa, 

piłka skacze hop sa - sa. 

Ręce w górę i na boki, 

zrób zajęcze cztery skoki. 

Gdy się zmęczysz, poleż sobie, 

i wyciągnij w górę nogi. 

 

11. Kończenie rymowanek o łące. 

 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. P 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). 

. 

 

 

Opracowanie: Bożena Janicka 

                         Jagoda Błaszczak 
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Temat: Mrówka . (22.05.2020r – piątek) 

 

Drodzy Rodzice dzisiejszego dnia przygotowałyśmy dla waszych pociech zabawy i zadania 

dotyczące mrówek. Chcemy przybliżyć dzieciom tego sympatycznego owada, poprzez wiersz 

B. Formy „Mrówka” oraz ilustrację przedstawiające mrówkę i dom mrówki (kopiec). 

Prosimy o przeczytanie dziecku zamieszczonych informacji o mrówkach. Przesyłamy dzieciom  

również piosenkę „Mrówka w kąpielówkach” do swobodnej improwizacji ruchowej  oraz 

życzymy miłej zabawy podczas ćwiczeń gimnastycznych. Zachęcamy również  do zabawy 

„Mrówki w mrowisku”. Dla pracowitych mróweczek, czyli wspaniałych przedszkolaków 

przygotowałyśmy zadania, które sprawdzą jak radzą sobie z  umiejętnościami 

samoobsługowymi (mycie rączek, sprzątnie). Dzisiaj również proponujemy dzieciom naukę 

rysowania mrówki poprzez instrukcję obrazkową. W wolnej chwili dzieci mogą  obejrzeć film 

z którego dowiedzą się „Kto rządzi w mrowisku”. 

 

1.Zagadka wprowadzająca   

 

Kręcą się i pracują, 

kopiec z igieł budują. 

Dźwigam igły jak bele, 

nie odpoczywam wcale. 

Pełno nas w całym lesie, 

każdy coś dźwiga, niesie. 

Oto macie dowody 

wspólnej pracy i zgody. (mrówka) 

 
2. Poznanie budowy mrówek, podział mrówek i budowa kopca mrówek. 

 

 
 

 

 



Rodzic czyta: Mrówka to owad występujący w każdej szerokości geograficznej, tworzący 

społeczności kastowe żyjące w gniazdach. Długość ciała mrówek krajowych wynosi od 1,5-

20 mm. Głowa mrówek jest zawsze silnie rozwinięta, a wśród narządów gębowych specjalnie 

dobrze wykształcone są żuwaczki. Czułki są najczęściej zgięte. Odnóża zgrubione, na 

przednich często są specjalne haczyki do czyszczenia czułków i otworu gębowego. Tułów to 

ściśle ze sobą zespolone pierścienie. Odwłok ruchomo zestawiony z tułowiem. Pancerz 

chitynowy zwykle mocny, ubarwienie przeważnie ciemne, czarne, brunatne lub żółte, rzadziej 

pstre. Pożywieniem mrówek są owady, owoce i wydzielina mszyc. Mrówki mają gruczoł 

jadowy, a jad zawiera kwas mrówkowy. 

KRÓLOWA – najważniejsza mrówka wśród nas. To ona rozpoczęła budowę gniazda i dzięki 

niej istnieje nasz ród. 

ROBOTNICE– pracują bardzo ciężko przy budowie mrowiska. 

POZOSTAŁE – piastunki, opiekują się jajami złożonymi przez królową. 

Pracowicie mijają dni mrówkom. Dźwigają zewsząd gałązki, znoszą igły i suche źdźbła 

trawy. Praca idzie bardzo szybko, gdyż mrówki pomagają sobie wzajemnie. Gdy gałązka jest 

zbyt ciężka dźwiga ją nie jedna lecz wiele mrówek. A rodzina jest liczna, bo składa się z 

wielu tysięcy osobników. Z każdym dniem mrowisko rośnie coraz szybciej. 

KOPIEC – budowla wznosząca się ponad metr nad ziemią. Wewnątrz wygląda jak labirynt 

korytarzy, komór i chodników. Część podziemna mrowiska jest jeszcze bardziej rozległa i 

sięga do 2 m pod ziemię. „Drobny mrówczy ludek Swojej mrówczej pracy Nigdy nie żałował. 

W gaiku nad dróżką Dzień po dniu pracował Aż zbudował to zamczysko Rodzinne mrowisko. 

A ty patrzysz I podziwiasz W tym mrowisku Wszystko”. 

 

 

3. Słuchanie wiersza B. Forma „Mrówka” 

 

Idziesz sobie lasem, 

patrzysz kopiec wielki. 

Tworzą go gałązki 

i małe igiełki. 

 

Tam mieszkają mrówki, 

cały dzień pracują. 

Bardzo się starają, 

czasu nie marnują. 

 

Oczyszczają lasy 

ze szkodników wielu. 

Niszczyć ich nie wolno, 

drogi przyjacielu. 

 

W mrowisku królowe 

wciąż jajka składają. 

Mają opiekunki, 

które o nie dbają. 

 

Kiedy kopiec mrówek 

spotkasz w lesie miły, 

pilnuj by go czasem 

dzieci nie zniszczyły 



 

4. Rodzic nawiązując do treści wiersza zadaje dzieciom pytania: 

 

- Jak nazywa się dom mrówek? 

- Z czego jest zbudowany? 

- Czy mrówki lubią siedzieć w jednym miejscu? 

- Czy wszystkie mrówki wyglądają tak samo? 

- O czym należy pamiętać, kiedy spotkamy w lesie mrowisko? 

 

 5.  Improwizacja ruchowa do piosenki „Mrówka w kąpielówkach” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gW0NGEuVE 

 

 

6. Zadanie dla pracowitych mrówek 

 

Kształtowanie czynności samoobsługowych – pomóżcie rodzicom w przygotowaniu naczyń 

do posiłków oraz ich uprzątnięciu po zakończeniu posiłku. 

 

Zadbajcie o higienę po pracy, umyjcie ręce z zachowaniem wszystkich etapów 

prawidłowego mycia rąk. 

 

Przed zbliżającym się weekendem posprzątajcie swój pokoik. Zwróćcie uwagę na to, 

żeby zabawki nie były pomieszane. 

 

7. „Mrówki w mrowisku” - zabawa ruchowa:  

 Dziecko stoi zamyka oczy, a następnie próbuje się przemieścić w różnych kierunkach, ale w 

ten sposób, by nie wpaść na nic i nie zrobić sobie krzywdy.  

 

Rodzic czyta ciekawostkę: Do orientacji w przestrzeni służą mrówkom czułki. Do orientacji 

w terenie wykorzystują również zapach. Na czułkach są receptory odbierające zapach. 

Mrówka poruszając się w mrowisku dotyka wszystkiego sprawdzając jednocześnie jego 

zapach. Mrówka wychodząc z mrowiska podąża w drodze powrotnej za swoim zapachem 

 

 

8. Praca plastyczna  - nauka rysowania mrówki krok po kroku 

 

Drogie przedszkolaki, przyglądając się instrukcji obrazkowej narysuj sympatyczną 

mróweczkę 

https://www.youtube.com/watch?v=gW0NGEuVE


 
. 

 

9. Film edukacyjny „Kto rzadzi w mrowisku” 

 

https://wklasie.uniwersytetdzieci.pl/scenariusz/kto-rzadzi-w-mrowisku-2 

 

 

 

 

Opracowanie: Bożena Janicka 

                         Jagoda Błaszczak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wklasie.uniwersytetdzieci.pl/scenariusz/kto-rzadzi-w-mrowisku-2


ZAJĘCIA  DODATKOWE  DLA  CHĘTNYCH  DZIECI 
  

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

taneczne. Proponujemy Wam stronę, na której możecie zobaczyć „Taniec Mai” 

https://www.youtube.com/watch?v=UG-WU0ZbgK8  

 

 
 

Możecie razem z pszczółką Mają zatańczyć refren tej piosenki i spróbować go zaśpiewać.  

Na zwrotkach piosenki naśladujcie latanie pszczoły. 

 
Proponujemy jeszcze inne piosenki do zabaw muzyczno-tanecznych. 

 

- „Bąki z łąki”- piosenki dla dzieci 

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

- „Stonoga” - piosenki dla dzieci  

https://www.youtube.com/watch?v=mmootHFImx0 

- „Pszczółka Bzz” - piosenki dla dzieci 

https://www.youtube.com/watch?v=g92jyNnhEqo 

 
 
Zajęcia plastyczne: 

 

W tym tygodniu chętne dzieci i rodziców zapraszamy do wykonania GNIOTKA 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UG-WU0ZbgK8
https://www.youtube.com/watch?v=eOOfjYBIyak
https://www.youtube.com/watch?v=mmootHFImx0
https://www.youtube.com/watch?v=g92jyNnhEqo
https://mojedziecikreatywnie.pl/wp-content/uploads/2016/10/gniotek-6.jpg


Do wykonania Gniotka potrzebujecie: 

            Balon, butelkę 500 ml, mąką ziemniaczaną lub ryż, lejek, słomkę lub wykałaczkę, 

włóczkę do zrobienia fryzury naszemu stworkowi oraz czarny marker. 

               Krok po kroku wykonanie gniotka prezentujemy film 

https://www.youtube.com/watch?v=2Asv1QetBms. Na początku wsypujemy mąkę do 

wysokości 1/2 lub 3/4 butelki w zależności od wielkości balona. Najlepiej robić to przez 

lejek, poruszając w środku słomką lub wykałaczką, aby przesypywało się bez zastojów. 

Następnie dmuchamy balon, skręcamy go i zakładamy na butelkę. Teraz wystarczy butelkę 

obrócić w taki sposób, aby mąka przesypała się do nadmuchanego balona. Można to 

przyśpieszyć ściskając kilkukrotnie butelkę. Wypełniony mąką balon ściągamy z butelki, 

spuszczamy powoli powietrze związujemy go i zabieramy się za dekorowanie. Na czubku 

głowy naszego Pana Gniotka przywiązujemy włóczkę i rysujemy markerem buzię. Nasza 

zabawka jest już gotowa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2Asv1QetBms


Drogie Dzieci 

mamy jeszcze jedną propozycję – zapraszamy Was do nauki wiązania butów. 

 
 Metoda wiązania z wierszykiem: „O myszkach Piki i Miki” 

 

Były sobie myszki: Miki i Piki. Miały długie ogonki – dziecko trzyma w rączkach obie       

sznurówki, 

zamieniły się miejscami –     a następnie je krzyżuje, 

jedna myszka weszła do norki – dziecko wkłada koniec jednej sznurówki w utworzone oczko, 

druga ją zamknęła –      i zaciska supeł, 

jedna wystawiła uszko – z jednego ze sznurowadeł dziecko robi pętelkę, „uszko”, 

druga ją okrążyła i wystawiła swoje – owija drugą sznurówkę dookoła uszka i przez otwór 

wypycha drugą, 

przyszedł kot, złapał myszki za uszy i wyciągnął z norki – dziecko chwyta za oba uszka i 

zaciska supełek. 
 
 
 Metoda z króliczkiem 

 

Kolejna metoda nauki wiązania butów powołuje do życia „sznurówkowego” bohatera – 

króliczka: 

 

* najpierw z dwóch sznurówek robi się supełek, czyli głowę króliczka, 

* następnie z każdej z nich tworzy się pętelkę – uszy króliczka, 

* „uszy” krzyżuje się, 

*i jedno królicze ucho przekłada się przez dziurkę, która między nimi powstała. 

 

 Metoda zwana „zajączkiem” lub „króliczkiem”.  

Polega ona na tym, że z każdej sznurówki tworzymy owalne ucho, a następnie robimy  węzeł, 

przeplatając ze sobą uszy. 

 Metoda z wiewiórką 

Historia o wiewiórce też może przypaść do gustu Twojemu dziecku. Supełek to korzeń 

drzewa, pętelka z pierwszej sznurówki to drzewko. Druga pętelka to wiewiórka, która biegnie 

wokół drzewka, wskakuje do norki pod nim i wychodzi drugiej strony. 

Powyższe metody możecie zobaczyć na filmiku: 

https://akademiamadregodziecka.pl/jak-nauczyc-dziecko-sznurowania-butow/ 

 

Drogie dzieci pamiętajcie, że przy nauce wiązania butów musicie wykazać się dużą 

cierpliwością. Powodzenia   .  

 

https://akademiamadregodziecka.pl/jak-nauczyc-dziecko-sznurowania-butow/

