
Temat kompleksowy: ŁĄKA W MAJU 

PONIEDZIAŁEK 18.05.2020 
Zestaw ćwiczeń porannych nr X według Wlaźnik 

Ćwiczenie orientacyjno –porządkowe: marsz, bieg, podskoki, przysiady. Dzieci 

naśladują bied za motylem, chwytanie przy ziemi i w górze. 

Ćwiczenie dużych grup mięśniowych: Zbieranie kwiatów. Marsz ze skłonem w 

dół, naśladowanie zrywania kwiatów i układania w bukiecik. Od czasu do czasu 

dzieci prostują się i pokazują, ile zerwały kwiatów. 

Ćwiczenie równowagi: Marsz z wysokim unoszeniem kolan (idziemy po 

wysokiej trawie). 

„Żabki skaczą po łące”: Dzieci naśladują skoki żab. 

Ćwiczenie uspokajające: Marsz parami z wybraną piosenką. 

 

• Słuchanie piosenki z filmikiem: „W zieleni łąka majowa”. 

https://youtu.be/s95YisoLf0g 
 

https://youtu.be/jFIm5X7xS-U „Majowa łąka i jej mieszkańcy – owady” 

• Zadanie w kartach pracy: „Nowe przygody Olka i Ady” cz.2 str.48–49 
Dzieci: − oglądają obrazek; mówią, co dzieje się na łące w maju, − łączą fragmenty obrazka 

znajdujące się na dole karty z ich miejscami na obrazku, − nazywają zwierzęta na obrazkach 

i dzielą ich nazwy rytmicznie (na sylaby).  

https://youtu.be/eIe_iAcpQJg „Zagadki z łąki” 

 

• Słuchanie opowiadania Ewy Stadtmüller „Smok łąkowy wielogłowy”.  

Książka (s. 70–71) 

– O czym wam poczytać? – zapytała mama, rozsiadając się wygodnie w fotelu 

ustawionym między łóżkami dzieci. – O Kubusiu Puchatku – zdecydowała 

natychmiast Ada. – Jak zaprosił Prosiaczka na piknik… – Piknik! – wykrzyknął 

Olek. – Zupełnie zapomniałem! Jutro jedziemy na piknik i pani prosiła, żeby 

każdy miał w plecaczku coś dobrego, czym mógłby poczęstować innych. – 

Masz szczęście, że wczoraj upiekłam ciasteczka – uspokoiła go mama – 

zapakujemy je do plastikowego pudełka, dorzucimy torebkę suszonych owoców 

i będziesz miał się czym dzielić. A dokąd się wybieracie? – Na łąkę. Pani 

powiedziała, że pojedziemy autobusem do ostatniego przystanku i kawałek 

przejdziemy piechotą. – I bardzo dobrze – ucieszyła się mama. – Trochę ruchu 

wam się przyda. Jazdą autobusem najbardziej zachwycony był Oskar, którego 

rodzice codziennie przywozili do przedszkola samochodem. Przez całą drogę 

gadał, śpiewał, wygłupiał się z kolegami i podjadał smakołyki, które mama 

spakowała mu do plecaczka. – Dalej pójdziemy na piechotę – oświadczyła pani, 

gdy wysiedli na ostatnim przystanku. – Abyśmy się nie nudzili, proponuję marsz 

w rytmie naszych przedszkolnych przebojów. Trzy, cztery – zaczynamy: Gdzie 

strumyk płynie z wolna, rozsiewa zioła maj... Olek nawet nie przypuszczał, jak 

bardzo takie wspólne śpiewanie pomaga wędrować. Nawet się nie obejrzeli, 

https://youtu.be/s95YisoLf0g
https://youtu.be/jFIm5X7xS-U
https://youtu.be/eIe_iAcpQJg


a już byli na miejscu. – Jak tu ślicznie… – westchnęła Zuzia. Faktycznie, 

rozgrzana słońcem łąka pachniała cudnie, słoneczko przyświecało, pszczoły 

bzyczały… Pani rozłożyła na trawie wielki koc, a na nim obrus w kratkę 

i papierowe talerze. – Proponuję, abyśmy wyjęli z plecaczków wszystkie 

smakołyki, a potem częstowali się tym, na co kto ma ochotę. Z początku 

niektórzy ociągali się trochę, ale kiedy Zosia poukładała na talerzach 

drożdżówki z makiem, Bartek orzechowe chrupki, a Zuzia pachnące jabłuszka, 

wszyscy po kolei opróżnili plecaczki. 98 – Ciekawe, że na świeżym powietrzu 

wszystko smakuje lepiej – pomyślał Olek, pałaszując z apetytem zwykłe słone 

paluszki przyniesione przez Madzię. – A teraz możecie się pobawić – oznajmiła 

pani, gdy na trawie nie pozostał już żaden ślad po tygryskowej uczcie. Kasia 

z Oliwką natychmiast pobiegły zbierać kwiatki, z których postanowiły upleść 

sobie wianki. Ania, Malwina i Dominika bawiły się w zgadywanki. Konrad 

z Bartkiem napompowali piłkę plażową i zaczęli grać, a Olek, Adaś i Kuba 

położyli się na kocu i obserwowali wędrujące po niebie obłoki. – Patrzcie, ten 

duży wygląda jak motyl – skojarzyło się Adasiowi. – A ten mniejszy jak zając – 

zauważył Kuba. – O, jak mu się wydłużyły uszy… Trzeci obłoczek nie 

przypominał kształtem żadnego zwierzaka. – Ani to żaba, ani ślimak – mruczał 

pod nosem Olek. – Już wiem! – wykrzyknął nagle. – To jest SMOK, 

KTÓREGO NIE WIDAĆ, bardzo groźny i podstępny. Skrada się po cichutku, 

a jego obecność zdradzają lekko poruszające się trawy. Ledwo wypowiedział te 

słowa, łąka zafalowała gwałtownie. – Ratunku! – wrzasnął Adaś, zrywając się 

na równe nogi, a Kuba, na wszelki wypadek, schował się za Olka. – Spokojnie, 

to tylko wiatr… – próbowała uspokoić chłopców pani. – Na… na pewno? – 

wyjąkał ciężko przestraszony Adaś. – Oczywiście! – usłyszał. – A ja wcale nie 

byłbym tego taki pewny – szepnął do Kuby Olek, nie spuszczając oczu 

z rozkołysanych traw.  

 

Przyjrzyj się tym chmurkom. Co przypominają? 

 
 



 
 

• Rozmowa na podstawie opowiadania i ilustracji w książce (s.70–71).   

Co można robić podczas pobytu na łące? Jakie zwierzęta można tam spotkać?  

 

• Zabawa ruchowa „Słońce i chmury”. Na hasło słońce dzieci spacerują, na 

hasło chmury – szybko chowają się w wyznaczonym miejsce. 

 

Zabawy na świeżym powietrzu: 

• Ćwiczenia wyobraźni. Dzieci kładą się na kocach. Obserwują chmury na 

niebie. Zastanawiają się, co przypomina im kształt wybranych chmur. Dzielą się 

swoimi spostrzeżeniami.  

• Rysowanie patykiem po ziemi zwierzątek, które „powstały z chmur”. 

• Zabawa w „Berka”:      Ene due rabe, połknął bocian żabę,  

a później Chińczyka, co z tego wynika?  

Raz, dwa, trzy, wychodź ty! 

Ene due rabe, połknął bocian żabę,  

a żaba bociana, cóż to za zamiana? 

• Zabawa plastyczna: „Niebo z chmurkami” 

Potrzebne: biała kartka z bloku technicznego, klej z mąki, niebieska farba, 

wycięte paski z tekturki 
https://www.apetytnadom.pl/2018/10/jak-zrobic-klej-z-maki-i-wody_30.html 
 

Do wykonanego i ostudzonego kleju dzieci wlewają trochę niebieskiej lub 

granatowej farby i dokładnie mieszają. Następnie zamalowują całą kartkę farbą 

klejową. Potem zamiast pędzla będą używać pociętych pasków różnych 

szerokości (0,5 cm lub 1 cm lub 1,5 cm). 

Dzieci rysują tymi paskami papieru, tworząc różne kompozycje, esy floresy.  

 

https://www.apetytnadom.pl/2018/10/jak-zrobic-klej-z-maki-i-wody_30.html


 

 
 

•Przepis na „Chmurki z białek” 
https://smaker.pl/przepisy-dodatki/przepis-chmurki-z-bialek,152847,patigotuje.html 

 

Składniki 

4 białka 

ok 100 g mąki poznańskiej 

ok 100 g mąki ziemniaczanej 

Sól kłodawska 

Dodatkowo: tłuszcz do smażenia (olej rzepakowy) 

Przygotowanie 

1. Rozgrzewamy tłuszcz. Ja do smażenia użyłam frytkownicy, ale z 

powodzeniem możecie zastąpić ją rozgrzanym w garnku tłuszczem. Tylko 

pamiętajcie temperatura musi być bardzo wysoka, aby chmurki szybko się 

usmażyły a nie nasiąkły za bardzo tłuszczem (minimum 170°C). 

2. Białka ubijamy na sztywną pianę z dodatkiem soli. Przesiewamy do nich 

mąki i delikatnie mieszamy (za pomocą łyżki), aż składniki się połączą. 

3. Na rozgrzany tłuszcz (u mnie we frytkownicy temperatura 190°C) 

wrzucamy ciasto, formując za pomocą dwóch łyżeczek chmurki. Po kilku 

minutach, jeśli jest to konieczne obracamy je na drugą stronę. Smażymy 

na złoty kolor. Czas zależy od sposobu smażenia i mocy urządzenia. Moje 

chmurki smażyły się około 6-7 minut (po 3 minuty z każdej strony). 

Takie chmurki to wyśmienity i niebanalny dodatek do wszelkiego rodzaju 

sosów, zarówno tych mięsnych, jak i grzybowych. 

Smacznego:) 

https://smaker.pl/przepisy-dodatki/przepis-chmurki-z-bialek,152847,patigotuje.html
https://smaker.pl/produktopedia-sol,9.html


 

Eksperymenty przedszkolaka z rodzicami 

 

 
 



 

 

 

 
 



 

Dzisiaj jest setna rocznica urodzin Jana Pawła II (18.05.1920) 
 Jan Paweł II chodził po górach, jeździł na nartach, pływał kajakiem. Miał wielkie serce. 

 

 
Pomnik Jana Pawła Wielkiego w Plewiskach – parafia p.w. świętej Faustyny 



 

Pomnik papieża Jana Pawła II w kajaku w Zbąszyniu 



 

Wspólnie z rodzicami poszukaj obrazek ze świętym Janem Pawłem oraz wklej go do zeszytu 

do religii. Narysuj wokół obrazka ramkę w swoim ulubionym kolorze. Na drugiej stronie 

możesz narysować projekt pomnika papieża, jakiego jeszcze nie ma w Polsce. 



WTOREK 19.05.2020 

• Osłuchanie z piosenką: „W zieleni łąka majowa”. 

https://youtu.be/s95YisoLf0g 

 

• Zadanie w kartach pracy: „Nowe przygody Olka i Ady” cz.2 str.50 
Dzieci: − rysują po śladzie rysunku ślimaka, kolorują rysunek, − nazywają zwierzęta 

przedstawione na zdjęciach, naśladują ich ruchy.  

 

• https://youtu.be/y6l4ob_2tqQ 

Zabawa do piosenki: „Ślimak pokaż rogi” – pokazywanie części ciała. 

 

 
 

 

https://youtu.be/s95YisoLf0g
https://youtu.be/y6l4ob_2tqQ


 



 
 

 

 

 



Zestaw ćwiczeń ruchowych według Fabiszewskiej, Wilk 

Potrzebne: cienkie, małe poduszki, rolka po papierowym ręczniku 

• Wprowadzenie do zajęć. Dzieci maszerują, rytmicznie licząc do czterech. Na 

jeden – klaszczą w dłonie 

• Zabawa orientacyjno-porządkowa – Motylki. Odtwarzacz CD, nagranie 

skocznej melodii w żywym tempie. Dzieci wyobrażają sobie, że są motylkami. 

Kiedy gra muzyka, motylki latają pomiędzy kwiatkami (krążkami); na przezwę 

w muzyce siadają na dowolnej poduszce  

• Ćwiczenie dużych grup mięśniowych – Pracowite mrówki. Dobieramy się 

w pary. Stajemy tyłem do siebie, w małym rozkroku, w odległości mniej więcej 

jednego kroku. Osoby w parach zamieniają się okruszkami, czyli poduszkami. 

Podają je sobie zamiennie: między nogami, z jednej strony i z drugiej strony. 

Nogi w kolanach przez cały czas ćwiczenia pozostają proste, a stopy przylegają 

do podłogi.  

• Ćwiczenie wyprostne – Bociany. Dzieci układają poduszki na głowach, 

prostują plecy, układają ręce na biodrach i powoli poruszają się, wysoko 

unosząc kolana – bociany chodzą po łące.  

• Zabawa ćwicząca orientację i refleks – Żabki. Odtwarzacz CD, nagranie 

skocznej melodii w żywym tempie. Dzieci kucają obok swoich poduszek. Przy 

dźwiękach tanecznej muzyki wstają i swobodnie biegają po sali. Na przerwę 

w muzyce i hasło: Bocian, jak najszybciej kucają przy innych krążkach niż 

poprzednio.  

• Ćwiczenia mięśni nóg i mięśni brzucha – Dżdżownica. Dzieci leżą na brzuchu. 

Dłonie, jedna ułożona na drugiej, umieszczają na poduszkach. Brodę opierają na 

dłoniach. Na sygnał chwytają rolki dwoma rękami, unoszą je w górę, tak jakby 

wyglądały przez otwór – dżdżownica szykuje się do wyjścia z ziemi. Po chwili 

wracają do pozycji wyjściowej (bo przez otwór widać ptaka), powtarzają 

ćwiczenie.  

• Zabawa bieżna – Pszczoły – do ula. Dzieci (pszczoły) siedzą 

z wyprostowanymi plecami na swoich poduszkach (kwiatach).  Na hasło „Do 

ula” wstają, biegną 2 razy małymi krokami na palcach wokół swojej poduszki 

(kwiatka), po czym kierują się do ula (ulem może być np. krzesło - siadają pod 

krzesło) 

• Ćwiczenie uspokajające. Poduszki układają na głowach. Zamykają oczy. 

Dzieci rytmicznie oddychają, wsłuchując się w dźwięki piosenki: „W zieleni 

łąka majowa” 

 

• „W zieleni łąka majowa” 

https://youtu.be/s95YisoLf0g 

Dzieci jeszcze raz słuchają piosenki, jednocześnie oglądając film i naśladując 

poruszanie się kolejnych zwierzątek. Starają się śpiewać refren piosenki. 

 

 

https://youtu.be/s95YisoLf0g


Wykonaj RODZINĘ ŚLIMAKÓW z plasteliny, formując długie, cienkie 

wałeczki, które należy dokładnie pozwijać. 

Poniżej zabawa masażyk: „Ślimak” 

 
 

https://youtu.be/vEiJP0v3xF4 

Rysowane wierszyki: „Ślimak” 



 



 



ŚRODA 20.05.2020 

• Słuchanie i próba śpiewu piosenki: „W zieleni łąka majowa”. 

https://youtu.be/s95YisoLf0g 

 

W zieleni łąka majowa, 

gdzieś w trawie świerszczyk się chowa. 

Nastroił skrzypce maleńkie, 

gra zielone piosenki. 

 

ref. Dla mamy piosenki, dla mamy, 

dla mamy piosenki dla mamy. 

Dla mamy piosenki, dla mamy, 

dla mamy piosenki dla mamy. 

 

W kolorach łąka majowa, 

już od stokrotek różowa. 

A od bławatków błękitna, 

bo wszystkie kwiaty zakwitły. 

 

ref. Dla mamy zakwitły dla mamy, 

dla mamy zakwitły dla mamy. 
 

• Zagadka (Iwony Fabiszewskiej):  

Wiosną kolorowa, pełno kwiatów wkoło.  

Wiele tu owadów, wszystkim jest wesoło.  

Trawa się zieleni, pszczoła nektar spija.  

Dzieci grają w piłkę, czas tu szybko mija. (łąka)  

 

• TANIEC Z TATĄ DO PIOSENKI: „W zieleni łąka majowa”. 

https://youtu.be/s95YisoLf0g 

W rytmie zwrotki piosenki dzieci z rodzicami tworzą koło, rytmicznie tańczą 

krok do przodu, krok do tyłu w małym kole lub w parach.  

Na refren ustawiają się w wiatraczek: prawe ręce do środka koła, dzieci kładą 

dłoń na dłonie rodziców. Poruszają się w prawą stronę, na powtórkę refrenu w 

lewą.  

 

• Zadanie w kartach pracy: „Nowe przygody Olka i Ady” cz.2 str.51 
Dzieci: − łączą w pary owady z kwiatami; mówią, czego jest więcej: owadów czy kwiatów, − 

naśladują sposób poruszania się pszczoły, mrówki, konika polnego, dżdżownicy. 

 

• Zabawa ruchowa do muzyki: „Lot trzmiela” 

https://youtu.be/ucrKUO9FVfY 
 

https://youtu.be/s95YisoLf0g
https://youtu.be/s95YisoLf0g
https://youtu.be/ucrKUO9FVfY


• Słuchanie wiersza Grażyny Lech: „ Kwiaty na łące” 

 

Dywan z kwiatów, ziół i traw.  

Są w nim jaskry, maki, szczaw.  

Brzęczą trzmiele, skrzeczy sroka.  

Kreta także tutaj spotkasz.  

Możesz słuchać, patrzeć, wąchać!  

Piękna, kolorowa łąka.  

 

Rozmowa na temat wiersza. O jakim miejscu jest ten wiersz?  Jakie rośliny rosły 

na łące? Jakie zwierzęta tam przebywały? Jak wyglądała łąka?  

 

• OGLĄDANIE REPRODUKCJI MALARSKICH  

Wypowiedzi na temat tych obrazów. Jakie kolory dominują? Jakie dostrzegasz 

zwierzęta, rośliny? Jaka to pora roku? Jaka jest pogoda? Opisujemy uczucia, 

jakie się pojawiają w trakcie oglądania tych reprodukcji. Który z nich jest 

najweselszy, który najbardziej się podoba? 

 

 
Stefan Filipkiewicz Łąka 



 

 

 
Józef Chełmoński Kaczeńce 

 

 
 Stanisław Kamocki Łąka 



 

 
Zdjęcia rumianku 

                   
 

Rumianek to roślina często spotykana na łące. Kwiaty mają kolor biały, 

z żółtym środkiem. Cała roślina bardzo ładnie pachnie. Rumianek 

wykorzystywany jest w leczeniu ludzi, np. gdy boli gardło, bolą dziąsła lub przy 

podrażnieniach skóry. Czy w kuchni macie herbatkę rumiankową? 

 

• Wyprawka, karta nr 25. Praca plastyczna: „Rumianki na łące” 

Samodzielne wykonanie pracy przez dzieci według instrukcji. Potrzebne: klej, 

biała i żółta bibuła. Dzieci odrywają lub wycinają kawałki bibuły i ugniatają 

z nich kulki podobnej wielkości, − doklejają do każdej łodyżki na łące kwiat 

rumianku – żółty środek i białe płatki. 



 

• Opowieść ruchowa przy muzyce do opowiadania: „Na łące” (według Bożeny 

Formy) 

 

Jest piękna pogoda. Świeci słońce. (dzieci maszerują w różnych kierunkach), 

Wszyscy mieszkańcy łąki już dawno wstali (dzieci unoszą ugięte ręce na boki 

i szybko machają)  

i wykonują swoją pracę (dzieci machają dłońmi, biegają),  

Mrówki budują swoje mrowisko. (dzieci maszerują w miejscu), 

Pszczoły zbierają nektar, frunąc z kwiatka na kwiatek. (dzieci kucają, biegną na 

palcach) 

Powiał wiatr. (dzieci dmuchają naśladując wiatr) 

Kwiaty i trawa kołyszą się w różne strony (dzieci wyciągają proste ręce do boku 

i poruszają nimi) 

Nagle pojawiają się piękne motyle. (dzieci naśladują lot motyla) 

 

• Zabawa sprawnościowa: „Sieć pajęcza”. Potrzebny jest kłębek wełny i 6 

krzeseł, wokół których rozwijamy włóczkę, tworząc sieć od krzesła do krzesła. 

Dzieci chodzą pod siecią lub nad tak, aby nie zniszczyć pajęczyny. 

 

• Poniżej wierszyk paluszkowy: „Pajączek” do zabawy sprawnościowej 

 

 



 



 



https://youtu.be/xHDV_Up9paA 

„Makowa panienka i lilie” 

 

 

https://youtu.be/xHDV_Up9paA


CZWARTEK 21.05.2020 

Nauka piosenki dla mamy poprzez osłuchiwanie w ciągu dnia w czasie zabaw 

https://youtu.be/s95YisoLf0g „W zieleni łąka majowa” 

 

ZAJĘCIA MATEMATYCZNE: liczenie elementów, porównywanie, gdzie 

więcej, gdzie mniej, a gdzie po samo. Upływ czasu: dłużej, krócej. 

 

• Zabawa ruchowa z elementem czworakowania: „Żuczki”.  

  żuk leśny  

Potrzebna lekka piłka oraz stoper. Wyznaczamy linie – startu i mety. Dziecko 

ustawia się w rzędzie na linii startu i otrzymuje lekką piłkę. Na hasło: Start 

dziecko przemieszcza się na czworakach, toczy piłkę do mety, odpychając ją 

głową jak żuczki, po czym wstaje, wraca biegiem. Dorosły natomiast mierzy 

czas i podaje dziecku po każdej próbie. Następnie pozostali członkowie rodziny 

są żuczkami…Zmieniamy linie mety: wydłużamy lub skracamy i porównujemy 

czas wykonania zadania. 

  

• Zabawa ruchowa: „Zebranie biedronek wielokropek”.  

Dzieci biegają lub tańczą w rytm muzyki. Na przerwę w muzyce jedna osoba 

mówi: Zebranie biedronek dwukropek. Dziecko zastyga w bezruchu i pokazuje 

tyle palców, ile biedronka ma kropek. Zebranie biedronek czterokropek (dziecko 

pokazuje 4 palce) 

 

• Zadanie w kartach pracy: „Nowe przygody Olka i Ady” cz.2 str.52 
Dzieci: − nazywają (z pomocą osoby dorosłej) kwiaty na obrazkach i je liczą, − pod każdym 

obrazkiem rysują tyle kresek, ile kwiatów jest w bukiecie, − rysują kwiaty po śladach.  

 

• Zabawa muzyczna: „Maszerujące mrówki” 

Dziecko w kuchni szuka instrumentów perkusyjnych np. dwie drewniane 

chochle, dwa talerze od garnków, dwie metalowe łyżki, durszlak z grochem. 

Jedna osoba jest dyrygentem lub podaje rytm np. 1,2,3, pauza, 1,2,3, pauza. 

Dziecko trzyma swój instrument w ręce i gra na 1, (jeden krok i jedno uderzenie 

w instrument), na 2(drugi krok i drugie uderzenie w instrument), na 3(trzeci 

krok i trzecie uderzenie w instrument), a na pauza dziecko zastyga w bezruchu 

na chwilę i znowu gra i idzie… 

https://youtu.be/s95YisoLf0g


 
 

Dzieci naśladują ruchem treść wiersza, a na słowa: tra lala la dzieci grają na 

swoich instrumentach perkusyjnych wyszukanych z kuchni. 

 



 



 
 

Wybierz 4 różne kolory kredek. Narysuj po śladzie każdą linię innym kolorem,  

a dowiesz się, co zje bocian, mysz, zając, żabka. 



 
 

 

 

 



Eksperymenty przedszkolaka z rodzicami. 

 

 
 

 



PRACA TECHNICZNA: Wykonanie owada z rodzicami, przeliczanie nóg 

swojego owada. (Owad ma 6 nóg, a pająk ma 8 nóg). 

 

 
 



 
  
 

Dzieciz 
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Dzieci naśladują ruchem treść wierszyka: „Fruwające rączki” 

 



 



• NAUKA TAŃCA DLA MAMY DO PIOSENKI: „W zieleni łąka majowa”  

https://youtu.be/s95YisoLf0g 

Dziecko ma w każdej ręce apaszkę lub chusteczkę higieniczną.  

W rytmie zwrotki dziecko rytmicznie tańczy: krok do przodu, krok do tyłu, krok 

do przodu, krok do tyłu, jednocześnie wymachując chusteczkami do przodu , do 

tyłu, do przodu, do tyłu. Następnie wykonuje obrót wokół własnej osi, machając 

chusteczkami w górze. (powtarza powyższą frazę dwa razy w ciągu zwrotki) 

Na refren dziecko macha chusteczkami nad głową, jednoczenie wykonując krok 

dostawny w prawo i w lewo. 

 

  
Fryderyk Chopin - fragment akwareli Marii Wodzińskiej 

https://youtu.be/3HvR0aETxOA 

Najpierw uważnie posłuchajcie muzyki Fryderyka Chopina   

https://youtu.be/zNeizTuJCgg 

Film: Larwa przeobraża się w motyla 
 

https://youtu.be/vQvJ3xpiVd8 

Zabawa ruchowa: GĄSIENICE Językowa Akademia Przedszkolaka 

 

• Wyprawka, karta nr 21. Praca plastyczna: „Gąsienica w wiosennych kolorach” 
Wytnij kolorowy prostokąt. Złóż ten prostokąt na pół wzdłuż przerywanej linii i ponacinaj go 

po grubej linii ciągłej. Posmaruj szary pasek i sklej gąsienicę. Wytnij głowę i przyklej. 

 

ZABAWY NA ŚWIEŻYM POWIETRZU: 

• Zabawa orientacyjno-porządkowa: „ Pająk i posłuszne owady”. Dorosły będzie 

pełnić rolę pająka, a dziecko dowolnego owada. Dzieci (owady) biegają po 

wyznaczonym terenie w różnych kierunkach i naśladują odgłosy wydawane 

przez owady, np. bzzz, bzzz. Na hasło dorosłego: Uwaga, pająk! zatrzymują się 

i stoją nieruchomo. Pająk wychodzi na łowy i jeśli zauważy, że owad się rusza, 

zabiera go do swojej sieci (w ustalone miejsce) i zadaje zadanie do wykonania 

np. zaśpiewać piosenkę, powiedzieć wierszyk, wykonać 5 przysiadów. 

• Zabawa: „Psikus czy prawda?”. Rodzice wymyślają zdania prawdziwe lub 

fałszywe o zwierzętach łąki np. Pszczoła mieszka w ulu. Żaba zjada bociana. 

Gdy zdanie jest fałszywe dziecko mówi: psikus i biegnie 4 razy wokół rodzica. 

https://youtu.be/s95YisoLf0g
https://youtu.be/3HvR0aETxOA
https://youtu.be/zNeizTuJCgg
https://youtu.be/vQvJ3xpiVd8


 
 

 



 



 



 

• Zabawa ruchowa z elementem skoku i podskoku „ Żabie skoki” 

Dziecko układa na podłodze kolorowe kartki (to będą kwiaty). Dzieci (żabki) 

skaczą pomiędzy kwiatami przy muzyce. Na przerwę w muzyce dorosły mówi 

kolor (np. żółty) i pokazuje dowolną ilość palców (np.6). Dziecko zatrzymuje 

się na kartce żółtej (kwiatku), skacze na kwiatku 6 razy. 

• Układanie i rozwiązywanie zagadek o mieszkańcach łąki. Dziecko układa 

zagadkę dla rodziców, np.  Jakie zwierzę nosi swój dom na plecach?  

Które zwierzątko ma 8 nóg? (Pająk ma 8 nóg i nie jest owadem). 

 

• INSPIRACJE DO RYSOWANIA zwierzątek z łąki kredkami lub piaskiem: 

https://youtu.be/zUgzWqgYPeE Piosenka 

https://youtu.be/WyCw3cRGc_0 Opowieści z kolorowego piasku  

 

• WIERSZYKI MASAŻYKI NA DOBRANOC według Marty Bogdanowicz: 

 

 

https://youtu.be/zUgzWqgYPeE
https://youtu.be/WyCw3cRGc_0


 
 
 

• Wyprawka, karta nr 22. Praca plastyczna: „Pierwszy motyl” 
Wytnij z karty niebieski prostokąt i oklej nim tekturową rolkę. Uformuj z serwetki kokardkę  

i sklej taśmą. Naklej głowę motyla na rolce. Przyklej 2 kawałki sznurka do głowy motyla.  

https://youtu.be/BnFtDU0XhLA 

Makowa Panienka i Motyl Ibrahim 

https://youtu.be/BnFtDU0XhLA
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