
Temat tygodnia: Łąka w maju  - 11.05-15.05.2020 

 

 

1. Karta pracy cz. 4, s. 36-37 

 

 oglądanie obrazka.  

 

 określanie co dzieje się na łące w maju. 

 

  oglądanie zdjęć zwierząt nazywanie ich, dzielenie ich nazw na sylaby i głoski. 

 

 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. Po łące chodzi od rana. Wygrzewa się w promykach słonka, to maleńka … 

biedronka 

 

- czy to fruwające kwiaty? Jest ich tyle! Nie ,to … motyle 

 

- lata, lata koło nosa. Uwaga! To groźna …osa 

 

- lata, lata obok czoła. To miodna …pszczoła 

 

 praca plastyczna : „ Łąka w maju”-  wyprawka, karta 23 

 

 



 

2. Słuchanie piosenki Wiosna na łące 

https://www.youtube.com/watch?v=814z9Tpphkw 

 

 

PIOSENKA     WIOSNA NA ŁĄCE 

(sł. i muz. Jolanta Kucharczyk ) 

 

I. Dziś na łąkę przyszła Wiosna 

w kwiecistej sukience, 

budzi maki i stokrotki, 

jaskry i kaczeńce. 

 

Ref.: Ptaki trele wyśpiewują, 

świeci ciepłe słońce, 

w rosie kąpią się biedronki. 

Wiosna już na łące! 

 

II. Świerszcz zielone stroi skrzypce, 

da dziś pierwszy koncert. 

Tańczą pszczoły i motyle, 

żabki i chrabąszcze. 

 

Ref.: Ptaki… 

 

III. Tak się wszyscy cieszą wiosną, 

tańczą i śpiewają, 

nawet krecik wyszedł z norki, 

z myszką pląsa żwawo. 

 

Ref.: Ptaki… 

 

Rozmowa na temat tekstu piosenki: 

 Kto przybył na łąkę ? 

 Co zaczęło się dziać na łące, kiedy przyszła wiosna? 

 Co to znaczy że świerszcz stroi skrzypce? 

 Wymień mieszkańców łąki, o których jest mowa w piosence 

 Nauka refrenu na zasadzie echa muzycznego 

 karta pracy cz.4 s.38-39 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=814z9Tpphkw


3. Łąka – rośliny i zwierzęta 

 https://www.youtube.com/watch?v=bgmm4e9ARw4                                  

 

 

 Praca plastyczna „Pierwszy  motyl”  - wyprawka karta 19 

 

 

4. Wysłuchanie opowiadania Małgorzaty Strękowskiej- Zaremby Zabawa w chowanego  

Książka – ilustracje (s. 74-77)  

https://youtu.be/WIenhrNhNKg 

              rozmowa na temat opowiadania: 

 w co bawili się : Żaba, konik polny, biedronka i motylek cytrynek 

 dlaczego biedronka nie mogła odnaleźć przyjaciół? 

 co to jest barwa ochronna 

 karta pracy Nowe przygody Olka i Ady. Przygotowanie do czytania, pisania, liczenia , s.62-63 

 karta pracy cz.4 s.41 

 

 

5. Wędrówki Skrzata Borówki - odc. 3 - Łąka 
https://youtu.be/LKLf5EN1Ff4         

 

 kolorowanka Łąka w maju, KPL (różowa) s. 73 

 

6. Zabawy z sześcianem 

 

 Przypomnienie cech kwadratu: 

- kreślenie w powietrzu kształt kwadratu 

- jakie są boki kwadratu? 

 Zapoznanie z sześcianem  Karta pracy cz.4, s. 40 

- oglądanie sześcianów. Określanie różnic i podobieństw między nimi. 

-oglądanie rozłożonego sześcianu- jego siatki. Liczenie kwadratów. Rysowanie na 

każdej ścianie innego owada. Oglądanie obrazków sześcianu w różnym położeniu. 

 Zabawy z sześcianem – kostką (duża kostka z krążkami lub liczbami) 

- dziecko rzuca kostką i wykonuje tyle czynności podanych przez rodzica, ile oczek ( 

lub jaką liczbę) wyrzucono na kostce. Czynności: podskoki, skłony, przysiady, okrzyki 

itp. 

- dziecko rzuca kostką i podaje liczbę większą (lub mniejszą)  o jeden w stosunku do 

liczby oczek wyrzuconych na kostce. 

- na zakończenie dzieci przypominają kształt jakiej bryły  ma kostka ? 

 

Kostka do wykonania w kartach pracy 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bgmm4e9ARw4
https://youtu.be/WIenhrNhNKg
https://youtu.be/LKLf5EN1Ff4%20%20%20%20%20%20%20%20kolorowanka%20Łąka%20w%20maju,%20KPL%20(różowa)%20s.%2073Zabawy%20z%20sześcianem
https://youtu.be/LKLf5EN1Ff4%20%20%20%20%20%20%20%20kolorowanka%20Łąka%20w%20maju,%20KPL%20(różowa)%20s.%2073Zabawy%20z%20sześcianem
https://youtu.be/LKLf5EN1Ff4%20%20%20%20%20%20%20%20kolorowanka%20Łąka%20w%20maju,%20KPL%20(różowa)%20s.%2073Zabawy%20z%20sześcianem
https://youtu.be/LKLf5EN1Ff4%20%20%20%20%20%20%20%20kolorowanka%20Łąka%20w%20maju,%20KPL%20(różowa)%20s.%2073Zabawy%20z%20sześcianem
https://youtu.be/LKLf5EN1Ff4%20%20%20%20%20%20%20%20kolorowanka%20Łąka%20w%20maju,%20KPL%20(różowa)%20s.%2073Zabawy%20z%20sześcianem
https://youtu.be/LKLf5EN1Ff4%20%20%20%20%20%20%20%20kolorowanka%20Łąka%20w%20maju,%20KPL%20(różowa)%20s.%2073Zabawy%20z%20sześcianem


 

7. ćwiczenia gimnastyczne  metodą Rudolfa Labana  

1. Wyczucie (świadomość) własnego ciała.  

  Gąsienica - leżenie przodem, dzieci pokazują jak porusza się gąsienica; 

  Słoń, wróbel, kot... - naśladowanie ruchem wymienionych zwierząt (pokażcie jak porusza się kot, 

który próbuje upolować mysz);  

  Kwiatek - dzieci pokazują jak rozwija się kwiatek, gdy świeci słońce i jak się zamyka, gdy słońce 

zachodzi;                                                          

 2. Wyczucie ciężaru i czasu.   

 Piłka - dzieci pokazują jak odbija się ciężka piłka, a jak lekka dmuchana; 

 Film - dzieci pokazują jak zachowują się ludzie na filmie, który jest przyśpieszony, a jak na 

filmie zwolnionym;  

 Chwytanie baniek mydlanych, opadających liści lub, piórek.     

3. Wyczucie przestrzeni.  

 Pułapka - dzieci wyobrażają sobie, że ich buty przykleiły się do podłogi, należy spróbować je 

odkleić; 

 Motylki - dzieci pokazują jak fruwają motylki; 

 Rysunki - przy muzyce dzieci rysują w powietrzu dowolne figury, następnie poruszają się po 

sali wg narysowanego przez siebie projektu.                                             

 4. Rozwijanie wyczucia płynności ruchu i ciężaru ciała w przestrzeni i czasie. 

 Pszczoły - (przy muzyce) slalom między kwiatkami; 

 Wiatr - dzieci pokazują jak porusza się człowiek idący pod wiatr i jak idący z                            z 

wiatrem;  

 Swobodny taniec przy muzyce na pauzę przyjęcie zastygłej pozycji ciała.  

 

8.Ćwiczenia w określaniu wartości logicznej zdań. 

Rodzic wypowiada zdania. Jeżeli dziecko uzna, że zdanie jest prawdziwe, porusza chusteczką 

lub paskiem bibuły nad głową. Jeżeli sądzi, że nie jest prawdziwe- siedzi bez ruchu. 

 

Czy to prawda czy to fałsz? 

Gdy odgadniesz sygnał dasz. 

 

- konik polny w wodzie gra 

- żaba dwie głowy ma 

-biedroneczki są w kropeczki 

- motyle mają ciepłe czapeczki 

- stokrotka jest czerwona 

- ważka jest większa niż wrona 



 

9. „Taniec motyli”- improwizacja ruchowa z kolorowymi paskami bibuły do muzyki Antonia 

Vivaldiego Cztery pory roku. Wiosna.  

 

10. Rozwiązywanie zagadek Bożeny Formy  Mieszkańcy łąki 

 

    Błyszczący na jej plecach 

    płaszczyk czerwony, 

    czarnymi kropkami 

    pięknie ozdobiony. (biedronka) 

            Ma barwne skrzydła 
            fruwa nad łąką 
            i bardzo lubi  
            gdy świeci słonko. (motyl) 

 

Jak się ten owad nazywa? 

Przez cały dzień pracuje. 

Na plecach nosi ciężary, 

kopiec wielki buduje. (mrówka) 

W norce sobie mieszka, 

w niej zapasy gromadzi. 

W czasie mroźnej zimy 

z głodem sobie poradzi. (myszka) 

            Domek noszę na plecach, 
            na głowie mam różki. 
            Pomalutku przemierzam, 
            łąki i leśne dróżki. (ślimak) 

  

            Kiedy widzi bociana 

            to do stawu skacze. 

            Cała zielona, głośno rechocze, 

             wszyscy ją dobrze znacie. (żabka) 

 karta pracy 42-43 

 

 

 



11. Zabawy z głoską „ł”    

 wymienianie   nazw zwierząt, kolorów, zawodów, kwiatów itd. rozpoczynających się 

na głoskę ł 

 zapoznanie z obrazem graficznym głoski  ł,Ł  

 kreślenie litery w powietrzu  

 wykonanie kart pracy   KPL (różowa) 

 

 

 

 

 

karty pracy dla chętnych  

















 

 


