
Dzień dobry Kochani! 

Witam Was na majowej łące 

 

Na początku zapraszam Was do zaśpiewania naszej powitalnej piosenki                       

pt. „Wszyscy są..” 

„Wszyscy są, witam Was 

Zaczynamy już czas  

Jestem ja, jesteś ty 

Raz, dwa, trzy” 

 
  https://www.youtube.com/watch?v=h9wMpq8kqkA  

1. Jak wiecie mamy teraz wiosnę a obecny miesiąc to MAJ. Dookoła nas wiele 

się zmieniło. Postarajcie się opowiedzieć Rodzicom jakie zmiany 

zaobserwowaliście w przyrodzie. Podpowiem Wam – jest coraz cieplej, dzień 

jest dłuższy a noc krótsza, na drzewach są zielone liście, zakwitły kwiaty, 

obudziły się owady: motyle i pszczoły. Jest pięknie i kolorowo. A najpiękniej 

jest na majowej łące i dlatego teraz zapraszam Was na bajkę pt. „Muzyka 

przyjaźni” 

https://www.youtube.com/watch?v=Fj6nI8BYOiw&feature=youtu.be 

2. Mam nadzieję, że podobała Wam się bajka. Porozmawiajcie z Rodzicami na 

temat jej treści. Odpowiedzcie na pytania 

 Dlaczego gąsienica Lili czuła się samotna? 

 Dlaczego biedronki nie chciały się z nią bawić? 

 Jak zareagowała żabka na widok gąsieniczki? 

 Po co Lili przychodziła codziennie pod kępkę niezapominajek? 

https://www.youtube.com/watch?v=h9wMpq8kqkA
https://www.youtube.com/watch?v=Fj6nI8BYOiw&feature=youtu.be


 Dlaczego Lili zniknęła na wiele dni? 

 Kto okazał się prawdziwym przyjacielem Lili? 

 Jak zakończyła się bajka?  

3. Zapraszam na piosenkę. Nauczcie się słów a potem wspólnie zaśpiewajcie. 

(Słowa i melodia w linkiu do bajki) 

„Bocian kle żabka kum 

Już na łące słychać szum 

Żabka kum bocian kle 

Bociek z żabką tańczyć chce 

Już na łące słychać gwar 

Czas poszukać sobie par 

Bal na łące trwa od rana 

Żaba prosi już bociana 

Bocian nogi swe unosi 

I do tańca żabkę prosi” 

 

4. Zabawa matematyczna „Kropki biedronki”. Wytnijcie biedronkę i kropki 

lub poproście o to Rodziców. Następnie posłuchajcie wierszyka. Układajcie 

po kolei kropki na biedronce. Następnie je policzcie 

„Biedronka siedem kropek miała: 

Pierwszą od rosy dostała 

Drugą od słonka złotego 

Trzecią od wiatru halnego 

Czwartą od deszczu kropelki 

Piątą od ziemi karmicielki 

Szóstą od dziada co przechodził drogą 

Siódmą –już nie wiem od kogo 

Wszystkie siedem nosiła w komplecie 

Ażeby szczęście dawały dzieciom” 

. 

 

 

 

 



 

 

Odpowiedzcie na pytania od kogo biedronka dostała pierwszą, drugą, trzecią itd. 

kropkę. Rodzicu! Zwróć uwagę, aby podczas rozmowy dziecko używało 

liczebników porządkowych tzn. „Pierwszą kropkę biedronka dostała od ….”. 

„Drugą kropkę …” oraz odpowiadało pełnym zdaniem   

5.  Zabawa ruchowa „Owady” Drodzy Rodzice przygotujcie z dziećmi kolorowe 

kwiaty z papieru. Rozłóżcie je na dywanie . A teraz posłuchajcie piosenki „Bąki 

z łąki” lub  utworu klasycznego „Lot trzmiela ” (Nikołaj Rimsky –Korsakow) .  



Wyobraźcie sobie, że jesteście owadami. Gdy muzyka jest włączona fruwacie 

nad łąką, gdy nastąpi przerwa przysiadacie na wybranym kwiatku. Zaproście do 

zabawy całą rodzinę.  

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

https://www.youtube.com/watch?v=ucrKUO9FVfY 

6. Praca plastyczna „Mieszkańcy łąki” – zapraszam do wykonania opasek dla 

mieszkańców łąki. Potrzebny będzie kolorowy papier, klej , nożyczki, kredki lub 

pisaki. Wytnijcie z papieru pasek szerokości 4 cm, musi mieć długość obwodu 

waszej głowy. Wytnijcie szablony lub elementy potrzebne do wykonania 

mieszkańca łąki i przyklejcie z przodu powstałej opaski. Gotowe!!!! I już 

możecie zamienić się w biedronkę, bociana, żabkę lub pszczółkę. Wykonane 

opaski możecie wykorzystać do zabawy muzycznej z kwiatami. Liczę, że dla 

Rodziców tez wykonacie takie ozdoby. CZEKAM NA PAMIĄTKOWE 

ZDJĘCIA   

 

 POMYSŁY NA OPASKI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eOOfjYBIyak
https://www.youtube.com/watch?v=ucrKUO9FVfY


 

SZABLONY DO WYCIĘCIA I KOLOROWANIA 

7.   „Zagadki biedronki Agatki”- dokończcie zdania 

-Żaby mieszkają na... 

-Dziób bociana jest koloru... 

-Mak jest koloru... 

-Konik polny mieszka na... 

-Biedronki mają ubranko w ... 

-Stokrotki rosną na... 

-Bocian ma długie... 

-Motyl ma kolorowe... 

-Żaby są koloru... 

-Biedronki mieszkają na... 

-Bociany polują na... 

-Bociany mieszkają w... 

-Kończyna rośnie na... 

-Na łące rośnie dużo... 

-Gąsienica przeobraża się w... 



8.  Masażyk „Źrebaczek na łące” (Bolesław Kołodziejski). Zapraszam na 

chwilkę relaksu. 

https://www.youtube.com/watch?v=3u7fqHdly4A 

 

Biega źrebaczek po łące, (Opukujemy plecy końcami palców) 

wąchając pachnące kwiatki. 

Tu rosną stokrotki, maki, (poszczypujemy w różnych miejscach) 

a tu kolorowe bławatki. 

Podchodzi klacz, jego mama, (kroczymy palcami) 

nosem go lekko dotyka. (lekko naciskamy jednym palcem) 

Konik do mamy się śmieje (wykonujemy skoki dłońmi, opierając je na 

nadgarstkach i przenosząc punkt oparcia na palce) 

i dalej po łące bryka. 

Potem wieczorem w stajence (głaszczemy plecy) 

do mamy tuli się blisko (przytulamy się do dziecka) 

układa do snu na sianie, 

chrapie jak wielkie konisko. (naśladujemy chrapanie) 

 

9.  Historyjka obrazkowa  „Rozwój motyla”. Spróbujcie ułożyć historyjkę 

obrazkową. Zastanówcie się jak po kolei wygląda rozwój motyla. Przy 

pierwszym obrazku w okienku narysujcie jedną kropkę, obrazek nr 2 ma mieć 

dwie kropki itd. Jeżeli chcecie wydrukujcie obrazki rozetnijcie i przyklejcie w 

odpowiedniej kolejności. Zaczynamy od lewe strony. Obejrzyjcie film o 

rozwoju motyla. 

https://www.youtube.com/watch?v=7AUeM8MbaIk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3u7fqHdly4A
https://www.youtube.com/watch?v=7AUeM8MbaIk


10. Rysowane wierszyki „Motylek” – obejrzyjcie film i rysujcie wg wskazówek 

https://www.youtube.com/watch?v=kZ9yZ72-3vw  

 

11. Moi Kochani – 26 maja jest Dzień Mamy. Pamiętajcie o złożeniu życzeń 

swoim kochanym mamusiom i zaproście je do tańca. A może tata lub ktoś inny 

pomoże Wam nauczyć się fragmentu wierszyka. To byłaby świetna 

niespodzianka dla mamusi. 

 

Bukiecik dla mamy 

Dziś dla ciebie mamo 

Świeci słońce złote 

Dla ciebie na oknie 

Usiadł barwny motyl 

 

Dziś dla ciebie mamo 

Płyną białe chmurki 

A wiatr je układa 

W świąteczne laurki 

 

Dziś dla ciebie mamo 

Śpiewa ptak na klonie 

I dla ciebie kwiaty 

Pachną też w wazonie 

 

Dzisiaj droga mamo 

Masz twarz uśmiechniętą – 

Niechaj przez rok cały 

Trwa to twoje święto 

 

Scisłowski Włodzimierz 

https://www.youtube.com/watch?v=kZ9yZ72-3vw
http://dzieci.epapa.pl/wiersze/author/scis%C5%82owski-w%C5%82odzimierz/


12. „Serduszko dla mamy”  

 

 

Masa solna 

– świecznik jest zrobiony z masy solnej (poniżej link jak zrobić masę solną). Do wykonania 

świecznika potrzebne będą: masa solna, foremka do ciastek serduszko, podgrzewacz. Z masy 

solnej wycinamy foremką serduszko, następnie wciskamy podgrzewacz tak żeby zaznaczyć jego 

miejsce. Następnie serduszko pozostawiamy do wysuszenia w ciepłym miejscu lub wypiekamy. 

Kolejny krok – malowanie. Gdy serduszko jest gotowe przyklejamy podgrzewacz, Możemy 

wykonać tylko serduszko bez świeczki i ozdobić je koralikami (wciskamy je do masy solnej). 

Masę solną można przechowywać w woreczku foliowym. Przyda się jeszcze do zabawy. 

https://www.youtube.com/watch?v=-ZPEv5b2kN8 

13. Taniec z mamą „Dla każdego coś miłego” – przygotowałam kilka 

propozycji dla Was ale oczywiście możecie wybrać to co najbardziej lubicie 

https://www.youtube.com/watch?v=2bUSUcly-dc 

https://www.youtube.com/watch?v=Pqaxe5o2Apo 

https://www.youtube.com/watch?v=iOe6dI2JhgU 

https://www.youtube.com/watch?v=D0o6GsYoMak 

https://www.youtube.com/watch?v=h2DtbkBr65A 

https://www.youtube.com/watch?v=kJQP7kiw5Fk 

14.  Pora na ćwiczenia „Gimnastyczna ruletka” 

https://wordwall.net/pl/resource/1234063/gimnastyczna-ruletka 

https://www.youtube.com/watch?v=-ZPEv5b2kN8
https://www.youtube.com/watch?v=2bUSUcly-dc
https://www.youtube.com/watch?v=Pqaxe5o2Apo
https://www.youtube.com/watch?v=iOe6dI2JhgU
https://www.youtube.com/watch?v=D0o6GsYoMak
https://www.youtube.com/watch?v=h2DtbkBr65A
https://www.youtube.com/watch?v=kJQP7kiw5Fk
https://wordwall.net/pl/resource/1234063/gimnastyczna-ruletka


15. Karty pracy – pamiętajcie o ćwiczeniu kolorowania, wycinania, klejenia,  

 trzmiel – możecie rozciąć obrazek i zrobić z niego puzzle, naklejcie  je na 

kartkę 

 bociany - odszukaj dwa takie same bociany, pokolorujcie je  

 żabka, biedronka, pszczółka – pokolorujcie, pomalujcie lub wyklejcie 

obrazki kolorowym papierem lub plasteliną 

 żabka – kolorowanie wg kodu 

 kwiatek – rysujcie po przerywanej linii, pamiętajcie o nieodrywaniu ręki 
TO WSZYSTKO NA TEN TYDZIEŃ 

Drodzy Rodzice przypominamy o naszej stronie grupowej 

grupaiii.krasnale@interia.pl 

czekamy na zdjęcia i filmiki z waszej edukacji domowej 

POZDRAWIAM – ciocia Andżelika 

 

 

Dziękujemy Rodzicom Zuzi za zdjęcia z tygodnia o zdrowym odżywianiu 

mailto:grupaiii.krasnale@interia.pl














 



Język angielski „My family” 

 

1. Moi drodzy zbliża się bardzo ważna data w kalendarzu: 26 maj – Dzień Mamy.  

W tym tygodniu zaproponuje Wam piosenki o tematyce rodzinnej 

Na początek rozgrzewka : Warm up! 

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

 

2. Słownictwo. 

Poniżej znajdziecie link do nagrania w formie piosenki z wymową słownictwa                        

o tematyce rodzinnej. Posłuchajcie i powtarzajcie. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Te2M7oYFQgA&feature=emb_logo 

 

           We are family. – jesteśmy rodziną 

           Mommy and daddy.  – mama i tata 

           Brother and sister. – brat i siostra 

           Grandma Grandpa. – babcia i dziadek 

 

3. Kolejna propozycja to znana Wam dobrze z przedszkola piosenka „Family finger”. 

            Śpiewajcie, pokazujcie i bawcie się dobrze . 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=mjFcrv6Lfx8&feature=emb_logo 

 

4. A na koniec jedna z Waszych ulubionych piosenek „Baby shark”. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XqZsoesa55w&feature=emb_logo 

 

5. Poniżej znajdziecie szablony do wykonania pacynek na palce do piosenki „Finger 

family”. Udanej zabawy  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fPMjnlTEZwU
https://www.youtube.com/watch?v=Te2M7oYFQgA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=mjFcrv6Lfx8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=XqZsoesa55w&feature=emb_logo


 

 

 

 

 

 

 

 


