
WITAMY WAS PONOWNIE KOCHANE DZIECIAKI I DRODZY RODZICE!!! 
PRZYGOTOWAŁYŚMY DLA WAS KOLEJNE ZABAWY I  ZADANIA. 

W DALSZYM CIĄGU PROSIMY O PRZESYŁANIE FILMIKÓW I FOTEK 
 
11.05.2020 PONIEDZIAŁEK 
1. Proponujemy piosenkę na powitanie piosenkę znajdziesz tutaj: 
https://chomikuj.pl/sprytnylisek/Przedszkole/Piosenki+dla+dzieci/Zabawy+ruchowe+z+muzyk*c4*85
/weso*c5*82o+witamy,5650882982.mp3(audio) 

„Wesoło witamy, wesoło witamy 
wszystkich Was, wszystkich Was. 
Radośnie śpiewamy, radośnie śpiewamy 
cały czas. 
Parlando 
Ciekawe, ciekawe co robid będziemy ? 
Co teraz, co teraz, dla Was szykujemy?. 
Refren: Raz, dwa, trzy ! 
Całuski, całuski dzisiaj dla Was mamy, 
Całuski, całuski damy Wam (bis)”. 
 
2. Proponujemy obejrzenie bajki na podstawie utworu „Żuk” - Jana Brzechwy. 
Bajkę znajdziesz tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=JVI5RL68zcQ 
Rodzicu, porozmawiaj  z dzieckiem, na temat treści utworu. A może naucz dziecko fragmentu 
wiersza na pamięd. 
 
3.Proponujemy  okazjonalnie wysłuchanie piosenki „Biedronka” – (utwór pochodzi z płyty 
„Śpiewające Brzdące" Wydawnictwa Akord. Piosenka tutaj: 
https://chomikuj.pl/hakima/Dokumenty/Piosenki+I-
III/Wiosna/Piosenki+o+wio*c5*9bnie/Biedronka+-+*c5*9apiewaj*c4*85ce+Brzd*c4*85ce-
III,3736452654.mp3(audio)    
Określcie tempo i nastrój piosenki, rodzicu poproś swoje dziecko, aby dowolnie 
zinterpretowało piosenkę ruchem. Można dad dziecku kolorowe chusteczki, wstążeczki do 
taoca.  
 

4. Proponujemy wykonanie pracy plastycznej „Biedronka” z wykorzystaniem rolki. Pomysł 
znajdziesz tutaj: 
https://www.sosrodzice.pl/zwierzatka-z-rolek-po-papierze-toaletowym/ 
 

 5. Proponujemy zabawę ruchową z dziedmi „Ptaki i świerszcze”  
Rodzic wyznacza kolorami wstążeczek: żółta to ptaki fruwające po łące, a zielone to 
świerszcze. Rodzic wyznacza za pomocą skakanek miejsce, gdzie mieszkają świerszcze, a 
rozłożone na podłodze małe obręcze będą – gniazdami dla ptaków. Na dźwięk grzechotki 
(można wykonad nasypując np. ryż do plastikowej butelki),  dzieci – ptaki biegają po pokoju, 
naśladując odpowiednie odgłosy (np. dwir), a kiedy rodzic przestaje grad, wracają do swoich 
gniazd, czyli obręczy. Na dźwięk szeleszczącej folii aluminiowej, na łące pojawiają się 
„świerszcze” – dzieci podskakują i naśladują odgłosy: cyt, cyt, cyt.”  
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6. „Łąka i jego mieszkaocy” -  rodzicu wydrukuj dziecku kartę pracy, dziecko będzie 
doskonalid analizę i syntezę wzrokową, j poprzez dopasowywanie brakującego fragmentu 
obrazka. Załącznik nr1 
 
7. Ruchu nigdy za mało, a wszystkie dzieci lubią zabawy ruchowe, dlatego proponujemy 
następną zabawę ruchową „Kto mieszka na łące?” 
Dzieci poruszają się w następujący sposób: maszerujące mrówki – dzieci  maszerują zgodnie z 
rytmem muzyki, fruwające motyle – stojąc w miejscu powoli poruszają wyciągniętymi do 
boku wyprostowanymi w łokciach rękami, bzyczące pszczoły – bzyczą i biegają na palcach po 
całej sali poruszając rękami. Sygnałem do zmiany sposobu poruszania się jest hasło: uwaga! I 
pokazanie obrazka  odpowiedniego obrazka. 
Obrazki owadów tutaj: 
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/04/Motyl.pdf 
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/04/Pszczo%C5%82a.pdf 
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/04/Mr%C3%B3wka.pdf 
do zabawy wykorzystajcie piosenkę wcześniej słuchaną piosenkę „Biedronka” – (utwór 
pochodzi z płyty „Śpiewające Brzdące" Wydawnictwa Akord. Piosenka tutaj: 
https://chomikuj.pl/hakima/Dokumenty/Piosenki+I-
III/Wiosna/Piosenki+o+wio*c5*9bnie/Biedronka+-+*c5*9apiewaj*c4*85ce+Brzd*c4*85ce-
III,3736452654.mp3(audio) 
 

8. Dla chętnych dzieci „Mieszkaocy łąki” – połącz w pary takie same zwierzęta łąki  
Załącznik nr 2 
 
12.05.2020 WTOREK 
1. „Tata śpiewa – plan na tydzieo” - proponujemy, aby razem z dzieckiem posłuchad 
piosenkę utrwalającą nazwy dni tygodnia. Piosenkę znajdziesz tutaj   
https://www.youtube.com/watch?v=b2304tGXNBg 

Po wysłuchaniu piosenki zapytaj dziecko, jaki jest dzisiaj dzieo tygodnia, co robił tata  
w poszczególne dni tygodnia? 
 
2. Proponuję przeczytanie opowiadania W. Bieriestow. „ Nikt mnie więcej nie zobaczy”  -  
„NIKT MNIE WIĘCEJ NIE ZOBACZY”  W. BIERIESTOW 

 
Gąsienica uważała się za bardzo piękną nie ominęła ani jednej kropli rosy, żeby się w niej nie 
przejrzed. 
- Ach, co to za uroda! - szeptała, oglądając ze wszystkich stron swój pospolity pyszczek i wyginając 
grzbiet, żeby popatrzed na dwa złociste prążki. Szkoda, że nikt nie zwraca na mnie uwagi. 
Aż raz zdarzyło się, że po łące chodziła dziewczynka i zbierała kwiaty. Gąsienica czym prędzej 
wypełzła na największy kwiatek. Dziewczynka spostrzegła ją i zawołała: 
- Co za brzydactwo! 
- Ach taki - syknęła obrażona gąsienica. - Wobec tego nikt nigdy, nigdzie, za nic na świecie w żadnym 
wypadku i w żadnych okolicznościach więcej mnie nie zobaczy! *Daję na to słowo honoru uczciwej 
gąsienicy! Skoro się dało słowo honoru - należy go dotrzymad. Zwłaszcza kiedy się jest gąsienicą .I 
gąsienica wypełzła na drzewo. Z pnia na sęczek, z sęka na gałąź, z gałęzi na gałązkę, z gałązki na 
sęczek. Wyciągnęła z pyszczka jedwabną niteczkę i zaczęła się nią owijad. Snuje się niteczka, owija 
gąsienicę raz, drugi, dziesiąty, setny ... i wreszcie gąsienica zniknęła w miękkim jedwabnym kokonie. 
- Och, jaka ja jestem zmęczona! - westchnęła - ale owinęłam się znakomicie. W kokonie było ciepło L. 
nudno. Gąsienica ziewnęła raz, potem drugi i zasnęła. Mijał dzieo za dniem. Letni wietrzyk kołysał 
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gałązką, szeleściły cicho liście, a obrażona gąsienica spała i spała. Obudziła się wreszcie. Widocznie 
słooce musiało mocno dogrzewad, bo w kokonie upał był nieznośny. 
- Muszę przewietrzyd trochę mój domek - postanowiła i wyskrobała małe okienko w kokonie. 
- Ach, jak pięknie pachną kwiaty! - gąsienica wychyliła się nieco. "Nikt mnie tu wśród 
listków nie zauważy, co mam sobie żałowad powietrza" - pomyślała. Wychyliła się jeszcze troszeczkę, 
znowu troszeczkę i ... wypadła ze swej kryjówki! Ale zamiast spaśd z drzewa na ziemię, uniosła się do 
góry! I nagle na tej samej łące zobaczyła tę samą dziewczynkę. "Co za wstyd - pomyślała -że jestem 
brzydka to nie moja wina, gorzej, że teraz wszyscy będą mnie nazywad kłamczuchą. Dałam słowo 
honoru, że nikt mnie nie zobaczy i słowa nie dotrzymałam. Haoba!" Zrozpaczona upadła na trawę. A 
wtedy nadbiegła dziewczynka i zawołała: 
- Ach jaki piękny! 
- Czyżby to o mnie mowa? - szepnęła zdziwiona gąsienica - zdaje się, że o mnie. I wierz tu ludziom! 
Dziś mówią tak, a jutro zupełnie inaczej. 
Na wszelki wypadek przejrzała się jednak w kropelce rosy. 
- Cóż to takiego? W lustereczku ktoś nieznajomy z długimi, bardzo długimi wąsami! 
Wygięła grzbiet. Na grzbiecie są dwa piękne kolorowe skrzydła! - Patrzcie, patrzcie, stał się cud 
jestem motylem! - i kolorowy motylek poszybował wysoko nad łąką, bo przecież on nie dawał 
motylkowego słowa honoru, że nikt go nie ujrzy.  
 

Rodzicu zadaj dziecku pytania, dotyczące treści opowiadania. Okazjonalnie ułóżcie 
historyjkę obrazkową „Od gąsienicy do motyla”, zgodnie z kolejnością zdarzeo. Spróbujcie 
razem opowiedzied tą historyjkę na podstawie obrazków. 
http://chomikuj.pl/kasiakan88/*c5*81*c4*84KA/Rozw*c3*b3j+motyla/Od+g*c4*85sienicy+
do+motyla,1633876717.doc 

  Można zamiast opowiadania wykorzystad wiersz „Bajeczka o motylku” O. Tokarczyk.    
  Plansze do wiersza, rozwój motyla –tutaj: 
https://przedszkolankowo.pl/2017/05/07/brzydkie-kaczatko-czyli-jak-z-gasienicy-powstal-
piekny-motyl-wiersz-pomoce/ 

 
„BAJECZKA O MOTYLKU”, CZYLI JAK Z GĄSIENICY POWSTAŁ PIĘKNY MOTYL  
Autor: Magdalena Tokarczyk, Olga Adamowicz 
 
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 zbliżyd 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 mied napęczniałe. 
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3. Proponujemy wykonanie pracy plastycznej rozwijającej pomysłowośd i kreatywności 
dzieci „Motyl z gąbki do naczyo”.   Pomysł pracy tutaj:  
http://pomyslowesmyki.blogspot.com/2017/03/kolorowy-motyl-z-gabki.html.  
Pomoce: gąbki do naczyo, brokatowe druciki kreatywne, klej magiczny oraz brokatowy, 
rożne świecidełka - cekiny itp.  
Poproś , aby dziecko posprzątało po sobie po ukooczeniu pracy. 
 
4. Proponujemy udział dzieci w opowieści ruchowej: „Gąsienica” 
Mała gąsieniczka spacerowała po lesie. Rozglądała się dookoła i zauważyła że z drzew spadają 
już liście, ptaki odlatują a powietrze jest coraz chłodniejsze. Postanowiła schowad się przez 
mrozem w ciepłym kokonie na drzewie. Ułożyła się wygodnie i zapadła w zimowy sen. Spała 
bardzo długo. Kiedy się obudziła poczuła milutkie ciepło. To wiosna połaskotała ją promykiem 
słooca po nosku. Zrobiło się jej niewygodnie, za ciasno. Zaczęła przeciągad się coraz mocniej i 
mocniej i wtedy kokon którym była owinięta pękł. Gąsienniczka była bardzo zdziwiona, kiedy 
okazało się, że wyrosły jej piękne kolorowe skrzydła. Przeobraziła się w przepięknego motyla. 
Był on bardzo szczęśliwy. Postanowił polecied na wycieczkę. Leciał wśród wielu drzew, aż 
dotarł na łąkę. Tam okazało się, że nie jest sam. Wśród kwiatów latało mnóstwo przepięknych, 
kolorowych motyli. Piękny motyl bardzo się ucieszył, że ma tylu przyjaciół i serdecznie się z 
nimi przywitał.  
 

    5. Proponujemy zabawę „Owady i kwiaty”- układanie owadów we wskazane miejsca. 
    Dzieci dostają po jednym owadzie i jednym kwiatku; układają kwiaty na dywanie, 
    a sylwety owadów trzymają w rękach. Kiedy zacznie grad muzyka, dzieci fruwają między 
    kwiatami. Kiedy muzyka cichnie, rodzic wydaje polecenia, w którym miejscu mają 
    znajdowad się sylwety owadów. Dzieci układają je obok kwiatka, według instrukcji 
    rodzica np.: obok, na, pod, w, za, przed. Po zakooczonej zabawie rodzic prosi, aby 
    dzieci odłożyły kwiaty oraz sylwety owadów, które nie mają skrzydeł, z powrotem na łąkę. 
    Kwiaty do wydruku, emblematy owadów - załącznik nr 3 
    Piosenka do zabawy tutaj: 
    https://chomikuj.pl/ida_o2/piosenki+dla+dzieci/Przyroda/19.+Owady(1),2455961065.mp3(audio) 

 
    6. Proponujemy wykonanie dwiczenia: „Połącz owady z ich domem” – dwiczymy 
    spostrzegawczośd. Utrwalamy wiadomości na temat życia owadów. 
    Załącznik nr 4 
 
     13.05.2020 ŚRODA 

1. Na rozpoczęcie dnia proponujemy wam zabawę ruchowo – muzyczną: „Wiosenny walc 
owadów na łące”  - do zabawy potrzebujecie emblematów przedstawiających mieszkaoców 
łąki oraz emblematy cieni tych zwierząt .Każdemu dziecku rozdajemy po jednym emblemacie. 
Podczas muzyki dzieci swobodnie poruszają się po dywanie. Na przerwę w muzyce dobierają 
się w pary(kolorowy owad – owad cieo).  
Emblematy - załącznik nr 5 
muzyka do zabawy „Wiosenny walc” -  F. Chopina tutaj: 
https://chomikuj.pl/tomaz8585/Muzyka+Powa*c5*bcna/10.+Chopin+-
+Spring+Waltz,4526841975.mp3(audio) 
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2. „Łąka” - wprowadzenie do tematu – zagadka obrazkowa.  
Odkrywanie kolejno fragmentów kolorowego obrazka łąki.  
Obrazek łąki - załącznik nr 6 
Proponujemy zabawę ruchową do muzyki Czajkowskiego „Walc kwiatów”. 
https://www.youtube.com/watch?v=GC7PycSBILc  
Rodzic przygotowuje po 2 kwiaty z każdego rodzaju. Każde dziecko bierze dowolny kwiat i 
przy akompaniamencie tamburyna szuka swojej pary. Następnie rozpoczyna się taniec w 
parach przy muzyce. Po zakooczonej zabawie dzieci odkładają kwiaty . 
Kwiaty – załącznik nr 7 
 
3.„Kwiaty łąki” – proponujemy rozwiązywanie zagadek słowno obrazkowych 
(niezapominajka, kaczeoce, stokrotka, dmuchawiec, koniczyna. Podział wyrazów na sylaby z 
jednoczesnym klaskaniem, dopasowywanie napisu do odpowiedniego obrazka. 
Obrazki kwiatów – załącznik nr 8 
  Chaber 
Pośród łanów żyta, 
błękitem zakwita.! 
Stokrotki 
Chociaż w nazwie kryją liczbę „100", 
jednak na każdej lace spotkasz ich tysiące! 
Maki 
Kwiat, co się w polu czerwieni, 
będzie grzechotką na jesieni! 
Kaczeoce 
Imię dostały od kaczki, 
płatki złoci im sionce. 
W ogródku ich nie zobaczysz, 
znajdziesz je za to na lace! 
Dmuchawce 
Małe, białe parasolki wędrują 
z wiatrem do nieba, 
bo przecież przekwitły mlecze 
i znowu rozsiad je trzeba. 
Koniczyna  
Jest zielona i najczęściej ma listki trzy 
Na pewno znajdziesz ją i ty 
Czasami można ją znaleźd z czterema listkami. 
Przyniesie ci wówczas szczęście, mówiąc tak między nami. 
Okazjonalnie słuchanie piosenki „Rosną sobie kwiatki na łące” 
https://www.youtube.com/watch?v=9L4RS3kS9qc   
 

 4. „Mrówki” – proponujemy zabawę paluszkową. 

      Idzie sobie mrówka drogą.. (siedzimy z wyciągniętymi nogami i wędrujemy po jednej nodze 
jednym palcem) 
gdy rozejrzysz dobrze się, to zobaczysz mrówki dwie (tę częśd wypowiadamy szybko) 
Idą dwie mróweczki drogą....(dokładamy drugi palec i dalej wędrujemy) 
ale lepiej byłoby, gdyby szły mróweczki trzy (tę częśd wypowiadamy szybko) 

https://www.youtube.com/watch?v=GC7PycSBILc
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Idą trzy mróweczki drogą... (dokładamy trzeci palec i dalej wędrujemy) 
Ale jeśli mam byd szczery, chciałbym, żeby były cztery (tę częśd wypowiadamy szybko) 
Idą cztery mrówki drogą... (dokładamy czwarty palec  i wędrujemy dalej) 
idą sobie w równym rządku, więc zaczynam od początku (zaczynamy wędrówkę od nowa) 
 

5. „Wiosenna łąka” – proponujemy wykonanie pracy plastycznej.  
Na niebieską kartkę papieru naklejamy trawę, którą stanowią zielone paski papieru 
kolorowego w dwóch odcieniach, zielone paski bibuły marszczonej, także w dwóch odcieniach 
oraz jaskrawo zielone kawałki włóczki. Później przedszkolaki ozdabiają całośd kolorowymi 
kwiatkami z dziurkacza.     Inspiracja: http://boberkowy-
world.blogspot.com/2014/05/wiosenna-aka-praca-plastyczna.html 
 

    6.„Wiosenna łąka – bystre oczko”- proponujemy wykonanie dwiczenia - liczenie elementów 
    na obrazku, rysowanie tyle kresek, ile jest elementów na obrazku. 
    Doskonalimy  spostrzegawczośd u dzieci i umiejętnośd liczenia.  
    Karty pracy tutaj: https://eduzabawy.com/karty_pracy/wiosna-bystre-oczko/ 
 
14.05.2020 CZWARTEK 
1. Proponujemy rozruszad się poranną piosenką: „Głowa, ramiona, kolana, pięty” 
Piosenkę znajdziesz tutaj:  
https://chomikuj.pl/paniInka/EDUKACJA/PIOSENKI-
+pokazwyanki/G*c5*82owa+ramiona+kolana+pi*c4*99ty,4814701742.mp3(audio) 
A gimnastyka dobra sprawa 
Dla nas wszystkich to zabawa 
Ręce w górę i w przód i w bok 
Skok do przodu, w górę skok. 
 
Głowa, ramiona, kolana pięty 
Kolana, pięty, kolana, pięty 
Głowa, ramiona, kolana, pięty 
Oczy, uszy, usta, nos. 
 
Głowa, ramiona, kolana pięty 
Kolana, pięty, kolana, pięty 
Głowa, ramiona, kolana, pięty 
Oczy, uszy, usta, nos. 
 
2. Proponujemy obejrzenie serii filmików „Z kamerą wśród pszczół” 
Filmiki znajdziesz tutaj: 
https://www.youtube.com/watch?v=LMLSxZJTNnE 
https://www.youtube.com/watch?v=PX8JKShqt9c 
https://www.youtube.com/watch?v=exknqkNNFGg 
poznamy zwyczaje pszczół, co dzieje się w ulu, jak pracują pszczoły, co szkodzi pszczołom, czym 
zajmują się pszczelarze i wiele innych informacji o tych pracowitych owadach 
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3. Proponujemy zabawę „ Gdzie jesteś pszczółko? -   
Rodzic  prosi dzieci, aby zamknęły oczy lub odwróciły się w drugą stronę. Chowa sylwetę 
pszczółki pod jednym z 3 do 10 kwiatów (w zależności od tego, w jakim zakresie potrafi liczyd 
dziecko) ułożonych przez rodzica na dole łąki. Następnie informuje, że pszczółka schowała 
się  np. pod czwartym kwiatem, licząc od lewej strony. Dzieci odnajdują pszczółkę, 
dzieci określają miejsce ukrycia pszczółki za pomocą liczebników porządkowych. Zabawę warto 
powtórzyd kilka razy. Pszczółkę mogą chowad również dzieci.  
Sylwety kwiatów – załącznik nr 3 
Emblematy pszczół – załącznik nr 9  
 
4. Proponuję wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem folii bąbelkowej oraz odbijanie 
paluszków „Pracowite pszczoły”. Pomysł: 
https://pl.pinterest.com/pin/266275396705388705/?nic_v1=1asR1IFW71sV8bOOsod6%2BHG1RWmUwr
4U%2BcYf0PgH2NmZZF%2Fd1WlsUYLwYKkSAqZZ 
 

Okazjonalnie proponujemy zabawę w kole przy piosence „Pszczółki” 
Piosenka tutaj: 
http://chomikuj.pl/anna.kozajda/Piosenki+dla+dzieci/R*c3*b3*c5*bcne+piosenki/Pszcz*c3*b3*c5*82ki 
5061121517.mp3(audio) 
 
5. Proponuję ułożenie wspólnie z  dzieckiem historyjki obrazkowej „Jak powstaje miód?”,  
zgodnie z kolejnością zdarzeo, rozwijamy myślenie  przyczynowo – skutkowego. 
Załącznik nr 10 
Spróbujcie opowiedzied historyjkę na podstawie obrazków. 
Okazjonalnie proponujemy przeprowadzenie zabawy „Słodkie  kwaśne” – degustację wody z 
cytryną i miodu – dzieci określają smak, używając pojęd: słodki, kwaśny. Proponujemy również 
dwiczenie, które doskonali aparat mowy, a mianowicie prosimy  aby miodem posmarowad 
okolicę ust dziecka, a dziecko językiem zlizuje miód, dojeżdżając do nosa, brody. 
Gwarantujemy pełną radości, super zabawę!!! 
 
6. Proponujemy zabawę „Lata pszczoła”- zabawę ruchową w oparciu o „Lata mucha” Klanzy 
Piosenkę znajdziesz tutaj: 
https://chomikuj.pl/maciejasiaa/Kiedy+maluchy+zmieniaj*c4*85+si*c4*99+w+zuchy*2c+Klanza/03 
lata+mucha,6302633355.mp3(audio) 

 
I. Lata pszczoła, lata pszczoła, lata pszczoła koło ucha. Sio! 

Lata pszczoła, lata pszczoła, lata pszczoła koło nosa. Sio! 
Lata pszczoła, lata pszczoła, lata pszczoła koło czoła. Sio! 
Bo ta pszczoła, bo ta pszczoła, bo ta pszczoła jest wesoła. 
II. Lata pszczoła, lata pszczoła, lata pszczoła koło głowy. Sio! 
Lata pszczoła, lata pszczoła, lata pszczoła koło brody. Sio! 
Lata pszczoła, lata pszczoła, lata pszczoła koło oka. Sio! 
Patrzy na mnie, patrzy na mnie, patrzy na mnie gdzieś z wysoka.  
III. Lata pszczoła, lata pszczoła, lata pszczoła koło nogi. Sio! 
Lata pszczoła, lata pszczoła, lata pszczoła koło stopy. Sio! 
Lata pszczoła, lata pszczoła, lata pszczoła koło brzucha. Sio! 
Zaraz wleci, zaraz wleci, zaraz wleci do fartucha.  
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(dzieci chodzą  po dywanie w rytm piosenki, na wyraz „sio” - odganiają pszczołę zgodnie z 
tekstem, na trwającą muzykę bez słów, dzieci biegają,  naśladując lot pszczół: ręce na bok, 
machają delikatnie jak skrzydła pszczół) 
 
7. Proponujemy wykonanie dwiczenia graficznego: „Poprowadź owady do….”   
Dzieci rysują drogę w labiryncie, nie wykraczając poza kontur labiryntu. 
Załącznik nr 11 
 
15.05.2020 PIĄTEK 
1. Dzisiaj, na powitanie, proponujemy zaśpiewad piosenkę o zwierzątkach. 
Piosenkę znajdziesz tutaj: 
https://chomikuj.pl/katia_21/piosenki+i+ta*c5*84ce/rytmika+dla+maluch*c3*b3w/01+Powitanie,44143
90481.mp3(audio)  
„Dwie krowy się spotkały rogami przywitały 
Krowy bardzo lubią się, do zabawy proszą cię. 
Dwa kotki się spotkały, noskami przywitały 
Kotki bardzo lubią się, do zabawy proszą cię. 
Dwie kaczki się spotkały, skrzydłami przywitały 
Kaczki bardzo lubią się, do zabawy proszą cię. 
I dzieci się spotkały rączkami przywitały 
Dzieci bardzo lubią się, do zabawy proszą cię”. 
 
2. Proponujemy przeczytad dziecku opowiadanie :„Wiosenna łąka”,  
Czytając ten utwór dzieciom wdrażamy je  do szanowania przyrody: roślin i zwierząt. Dzieci 
Uważnie słuchają opowiadania o łące: 
 
Obok lasu, w którym mieszkałem, jest piękna łąka. Często chodziłem tam na spacery, kiedy na 
dworze było ciepło. Siadałem na łące i patrzyłem, jak wokół mnie rozciągał się kwiatowy dywan. 
Na łące rosły białe rumianki, żółte mlecze, czerwone maki, różowe storczyki, malutkie fioletowe 
bratki, a nawet niebieskie chabry i niezapominajki. Oddychałem głęboko, rozkoszując się 
zapachem kwiatów. Na łące mieszkają też moi przyjaciele: biedronki, żuki, pająki, ślimaki, 
jaszczurki, polne myszki, świerszcze i pasikoniki. Kiedy kładłem się na łące i wsłuchiwałem w 
ciszę, mogłem usłyszed delikatny trzepot skrzydeł motyli, cykanie świerszcza, bzyczenie 
pszczół, kumkanie żab i klekot bocianów. 
Porozmawiajcie z dziedmi nt. treści wiersza oraz odwołajcie się doświadczeo dzieci: 
- Co można robid na łące?(patrzed, słuchad, chodzid, wąchad kwiaty) 
- Na łące nie wolno... (śmiecid, krzyczed, niszczyd gniazd, deptad mrowisk, łapad motyli 
biedronek, koników polnych i innych zwierząt) 
- Dlaczego? (są piękne ale i delikatne, świat bez nich byłby smutny, przeszkadzamy ptakom, 
zwierzętom, my jesteśmy gośdmi , a to jest ich dom) 
 
3. A teraz czas na zabawę paluszkową: „Wiosenna burza”  
Pada deszczyk, pada, pada, 
(Uderzamy palcem o podłogę lub o stolik) 
coraz prędzej z nieba spada. 
(Przebieramy wszystkimi palcami.) 

https://chomikuj.pl/katia_21/piosenki+i+ta*c5*84ce/rytmika+dla+maluch*c3*b3w/01+Powitanie,4414390481.mp3(audio)
https://chomikuj.pl/katia_21/piosenki+i+ta*c5*84ce/rytmika+dla+maluch*c3*b3w/01+Powitanie,4414390481.mp3(audio)


Jak z konewki woda leci, 
(Uderzamy całymi dłoomi o podłogę.) 
A tu błyskawica świeci... 
( Klaszczemy w dłonie nad głową.) 
Grzmot !!! 
(uderzamy piąstkami o podłogę.) 
 
4. Proponujemy wykonanie pracy plastycznej „Dmuchawce”- odbijanie paluszków. Pomysł 
tutaj:  
https://stylowi.pl/30980439   lub z patyczków . Pomysł tutaj: 
https://blondynkikreatywnie.blogspot.com/2019/05/patyczkowe-mlecze.html 
 

5. Proponujemy zabawę dydaktyczną z wykorzystaniem obrazka: „Gdzie schowała się 
myszka?”. Utrwalimy pojęcia przestrzenne : za, przed, obok, pod, między, obrazek tutaj:  
Załącznik nr 12 – rodzicu, poproś dziecko, aby powiedziało, gdzie znajduje się myszka? 
 
6. A teraz, to co wszystkie nasze Maluchy robią najbardziej, a mianowicie dwiczenia z Panem 
Miłoszem. Rodzice pobawcie się razem ze swoimi dziedmi. Gwarantuję wspaniałą zabawę!!! 
Gotowi?- to zaczynamy. Włączcie płytę i dwiczcie razem z Miłoszem 
https://www.youtube.com/watch?v=_cht9rDfYXg 
 
7. Proponujemy dla chętnych dzieci wykonanie dodatkowych prac: 
„Ślimak” – kolorowanie muszli z zachowaniem określonego rytmu - załącznik nr 13 
„Majowa łąka” – łączenie kropek i kolorowanie powstałego obrazka – załącznik nr 14 
 
8. I na koniec naszych dzisiejszych zajęd proponujemy zabawę  muzyczno – ruchową, którą już 
wcześniej poznaliście: „Jesteśmy żaby”. Piosenka tutaj: 
https://www.youtube.com/watch?v=ulPGOlKOWM0 
„Jesteśmy żaby, aby, aby  
Jesteśmy mokre, okre, okre  
Mieszkamy w błocie, ocie, ocie  
I się chowamy, gdy jest bociek.  
Jesteśmy żaby, aby, aby Jesteśmy mokre, okre, okre  
Zjadamy muchy, uchy, uchy I mamy bardzo grube brzuchy!  
A my bociany, any, any 
 Apetyt mamy, amy, amy  
Wolno chodzimy imy, imy  
Lecz każdą żabę zobaczymy. 
 A my bociany, any, any 
 Apetyt mamy, amy, amy  
A nasze dzioby oby, oby  
Na żaby maja dziś sposoby. 
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Załącznik nr 1 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 

 



 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Załącznik nr 4 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 5 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 7 - wydrukuj kwiaty, po 2 z każdego rodzaju 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



Załącznik nr 8  

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



Załącznik nr 9 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 11- narysuj dogę, pokoloruj obrazki 

 

 

 

 

 



Narysuj drogę , pokoloruj obrazki 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 12 

 

 



Załącznik nr 13   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 14 

 

 

 

 



 


