
Data: 15.05.2020 

Temat: Kto mieszka na łące? 

Cele szczegółowe: 

Dziecko: 

• Tworzy album z owadami, koloruje obrazki owadów 

• Wykonuje ruchy nogami naśladujące jazdę rowerem leżąc na plecach 

• Sprząta zabawki i odkłada je na swoje miejsce 

•  Samodzielnie wykonuje pracę plastyczno-techniczną  

• Naśladuje pszczoły pracujące przy zbiorze pyłków 

• Wypowiada się na temat czytanej bajki 

• Rozwiązuje zagadki słowne 

• Dziecko stoi nieruchomo na hasło 

• Wznosi konstrukcję z klocków dostępnych 

1. Stworzenie albumu o owadach z obrazków kolorowanych przez 

dziecko. 

Wczoraj miałeś/aś za zadanie pokolorować obrazki owadów 

mieszkających na łące. Wytnij je. Z białych kartek format a5 stwórz 

książeczkę. Na każdej kartce przyklej wyciętego owada i poproś rodzica, 

żeby pomógł ci je podpisać.   

2. „Rowerek” ćwiczenia dużych grup mięśniowych 

Połóż się na plecach i unieś obie nogi do góry. Następnie naśladuj jazdę 

rowerem. Najpierw wjeżdżasz pod górkę( poruszasz nogami wolno) a teraz 

z górki( szybko)  



3. Czynności porządkowe, pamiętanie o sprzątaniu zabawek i odkładaniu 

ich na swoje miejsce. 

4. „Pszczółka”- praca plastyczno- techniczna, wykonanie pszczoły z rolki 

od papieru toaletowego.  

Przygotuj rolkę po papierze toaletowym, żółtą, czarną, farbę, kartkę białą, 

klej, nożyczki i ołówek.  Rolkę po papierze pomaluj w paski żółto- czarne i 

odstaw w wyschnięcia. Na białej kartce narysuj skrzydła i  głowę pszczoły i 

wytnij je. Na głowie narysuj oczy, nos i usta. Do pomalowanej rolki papieru 

przyklej głowę i skrzydła pszczoły. Twoja pszczółka jest gotowa.   

5. „Pszczółki na łące” zabawa naśladowcza 

Gdy usłyszysz muzykę dziecko-pszczółka wylatuje z ula i lata po łące, 

natomiast kiedy muzyka przestanie grać pszczółka siada na kwiatku i 

bzyczy bzzzzz.  

https://www.youtube.com/watch?v=UG-WU0ZbgK8 

6. „Popołudnie z książką” słuchanie bajki wybranej przez dzieci. 

https://www.youtube.com/watch?v=oECcwBIy87c 

Po wysłuchaniu bajki narysuj główną bohaterkę.  

7. „Owady” zagadki słowne 

Zgrabne domki w sadzie mają, 

 miód w tych domkach wyrabiają (pszczoła) 

Znacie takiego konika,  

który zawsze w trawie cyka? (konik polny) 

https://www.youtube.com/watch?v=UG-WU0ZbgK8
https://www.youtube.com/watch?v=oECcwBIy87c


Tak jak muchomor w kropki mam spódnicę,  

wysyłają mnie do nieba po kawałek chleba ( biedronka) 

Mam delikatne skrzydełka, 

 w różnych kolorach,  

lekko unoszę się nad łąką  

gdy tylko zaświeci słonko. (motyl) 

Złośliwa panienka 

W pasie bardzo cienka 

Leci, brzęczy z daleka 

Każdy od niej ucieka (osa) 

8.  „Bocian patrzy” zabawa pobudzająco-hamująca 

Dziecko skacze po pokoju naśladując żabkę. Na hasło „Bocian patrzy” 

zatrzymuje się i staje w bezruchu. 

9. Zabawy konstrukcyjne z wykorzystaniem papieru toaletowego. 

 

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 bratkip5@wp.pl . Wszystkie Wasze 

prace będą zamieszczane na stronie internetowej przedszkola 

Życzymy miłej zabawy.  

Wychowawczynie :Agnieszka Puszko, Anna Trzeciak 
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