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CZWARTEK - 21.05 

TEMAT: „Czy potrafisz rozpoznać owady?” 

CELE SZCZEGÓŁOWE  

Dziecko:  

- rozwiązuje quiz 

- rozpoznaje owady  

- czyta globalnie wyrazy  

- samodzielnie zakłada strój gimnastyczny  

- w czasie zabaw ruchowych słucha  poleceń rodzica i dokładnie je wykonuje 

- zna i śpiewa piosenkę „Bal na łące” 

- wymyśla improwizacje ruchową do piosenki  

 

1. „Poruszanie się pod dyktando”- zabawa ruchowa 

Rodzic mówi, a dziecko wykonuje odpowiednie ruchy:  

Idź do przodu 4 kroki i zrób w miejscu 2 podskoki.  

Teraz w lewo kroków 5, przysiad, podskok, ściśnij pięść. 

Idź do tyłu 4 kroki i zrób w miejscu 3 podskoki. 

Teraz w prawo kroki 2 i odnowa – tralala. 

 

2. Ćwiczenia poranne „Aktywna zabawa z Pipi” (do codziennego wykonywania w tym 

tygodniu) 

Link:  

https://www.youtube.com/watch?v=m2WsGrvCx_w 
 

3. „Czy potrafisz rozpoznać owady?”- quiz  

Link do quizu : 

https://samequizy.pl/co-to-za-owad/ 

https://samequizy.pl/czy-rozpoznasz-pospolite-polskie-owady/ 

4. „Bal na łące”- śpiewnie piosenki i dowolna improwizacja ruchowa  

 „Bal na łące” T. Wójcik 

I Kiedy świeci słoneczko, 

to na łące nad rzeczką 

świerszcze stroją skrzypeczki 

do wiosennej poleczki. 

II Dylu – dylu już grają, 
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grube bąki śpiewają, 

myszki tańczą poleczkę, 

sapią przy tym troszeczkę. 

III A trzy małe biedronki 

nie chcą tańczyć tej polki 

i czekają na walca, 

aby tańczyć na palcach. 

 

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

 

5. Czynności samoobsługowe- dziecko samodzielnie przebiera się  w strój gimnastyczny 

(spodenki i bluzkę z krótkim rękawem)  

 

6.  Ćwiczenia gimnastyczne - „Ćwiczenia w dwójkach”   

Link:   https://www.youtube.com/watch?v=FacAJxiIzh4 
 

7. „Wiosna na łące” – zabawa matematyczna  

- Jakie owady/zwierzęta znajdują się na ilustracji? ( motyle, żaba, muchy, biedronki, ważka, 

konik polny, jaszczurka, ślimak, stonoga, pająk, pszczoły, mrówki) 

 



 3

 
- Policz ile jest i narysuj  obok tyle kresek: 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zachęcamy do dzielenia się wykonanymi  zabawami z dziećmi oraz pracami plastycznymi. 

Koniecznie prosimy robić zdjęcia lub nagrać krótki filmik z zabawy lub wykonanego zadania             

i wysyłać e-mailem na adres grupa.stokrotki1@wp.pl. Wszystkie Wasze prace będą 

zamieszczane na stronie internetowej przedszkola. 

 

ŻYCZYMY MIŁEJ ZABAWY 

Wychowawczynie: Agnieszka Olechno, Aneta Gardziejczyk  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


