
Materiały i propozycje działań  gr. IV  18.05.- 22.05.2020

Temat: Majowa łąka

Poniedziałek 18.05.2020

1.Zabawa ruchowa „Idziemy na wycieczkę na łąkę”: 
 - idziemy spacerkiem powoli  i rozglądamy się na boki, 
 - grzeje słoneczko – przeskakujemy z nogi na nogę, 
- łąka już bardzo blisko, biegniemy, biegniemy, biegniemy
- Stop doszliśmy „Oooo jak tu pięknie”  z radości skaczemy wysoko, wysoko w górę.

2. Słuchamy bajki „Popołudnie na łące” jakie kwiaty można tam spotkać? zapamiętaj ich
wygląd kolor i nazwę: mak, niezapominajka, mięta, kaczeniec, mlecz,  koniczyna, rumianek.

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

3.”Zapachy  z  łąki”  rozpoznawanie  roślin  po  zapachu.  Trzy  zapachy(np.  trawa,
rumianek,  mięta). Oglądamy  rośliny  lub  ich  zdjęcia   i  podajemy  dziecku   nazwy.
Przygotowujemy pojemniki  np.  z  jajek  niespodzianek  i   do nich wkładamy poszczególne
rośliny świeże lub suszone np. woreczek z herbatką miętową. Zabawa polega na otwieraniu
pojemników,  wąchaniu  i  zgadywaniu,  co  się  w  nich  znajduje.  Można  też  próbować
odnajdywać takie same zapachy. Kolejnym etapem jest dobranie  pojemnika z zapachem do
obrazka.

4,,Kwiaty  na łące”  –  zabawa sprawnościowa z  zastosowaniem chusty  /cienkiej  apaszki/.
Dziecko trzyma  chustę i  zwija  ją chowając w obu dłoniach.  Na hasło „kwiatek” otwiera
zaciśnięte  dłonie  rozkładając  tym samych chustę.  Zabawę można  utrudnić  wtedy dziecko
zwija chustę w jednej dłoni  prawej lub lewej.

5. Zabawa plastyczna „Kwiaty”
Na  papierze rysujemy łodygi i liście. Zadaniem dziecka jest moczyć plastikowy widelec w
farbie i  odciskać go na kartce:
https://www.youtube.com/watch?v=SIKpm5CUJjs

Można też do namalowania łąki wykorzystać pudełko po butach farby i kulkę:
https://www.youtube.com/watch?v=q_gx6c-UNz0

6.  Ćwiczymy  spostrzegawczość-  wyszukiwanie  i  nazywanie  mieszkańców  łąki-  gra
interaktywna:
https://view.genial.ly/5eb70cd82fb48d0d930ba33e
 

Wtorek 19.05.2020

1. Zabawa „Wesołe powitanie”
https://www.youtube.com/watch?v=8HozqzBRUec

https://www.youtube.com/watch?v=8HozqzBRUec
https://view.genial.ly/5eb70cd82fb48d0d930ba33e
https://www.youtube.com/watch?v=q_gx6c-UNz0
https://www.youtube.com/watch?v=SIKpm5CUJjs
https://www.youtube.com/watch?v=xDHjZRyFOfU


2.Słuchanie wiersza D. Gellner „Gąsienica tajemnica”                                                           
Idzie ścieżką gąsienica,
Kolorowa tajemnica.
Krótkich nóżek mnóstwo ma,
Jedną robi pa, pa, pa.

Do widzenia, do widzenia,
Czary-mary, już mnie nie ma.
Nitką się owinę cała
i w kokonie będę spała.

Kokon się na wietrze chwieje,
Niby nic się już nie dzieje.
Gąsienica w środku śpi,
Zatrzasnęła wszystkie drzwi.

Aż tu nagle - patrzcie teraz,
Ktoś kokonu drzwi otwiera,
Macha na nas skrzydełkami, 
Kto to jest? - Powiedzcie sami!
Rozmowa z dzieckiem nt. wiersza: Kto szedł ścieżką ? Co robiła gąsienica w jesieni, a co 
zimą? Co się stało na wiosnę?
Tak gąsienica przeobraża się w motyla: 
https://www.youtube.com/watch?v=zNeizTuJCgg

3. Oglądanie ilustracji przedstawiającej mieszkańców łąki. Rodzic wspólnie z dzieckiem 
wskazuje i nazywa owady na obrazku: motyl, pszczoła, biedronka, żuk, gąsienica. Zwrócenie 
uwagi dziecka także na rośliny, wskazanie i nazwanie kolorów.

Źródło: https://i.pinimg.com/564x/0f/bc/ec/0fbcecc4127c064f80db0264a64916ef.jpg

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


4. Liczymy mieszkańców łąki- dziecko odszukuje, wskazuje, nazywa  i liczy przedstawione 
na ilustracji powyżej owady.

Policz, ile jest na obrazku pszczół – klaśnij tyle razy.
Ile motyli siedzi na różowym kwiatku? – podskocz tyle razy.
Ile jest biedronek? – podskocz tyle razy.
Ile jest gąsienic? – tupnij tyle razy.

5. Improwizacja muzyczno – ruchowa „Taniec motyli” P. Czajkowski „Taniec 
neapolitański                                                                                                                              
Dziecko tańczy się w rytm muzyki, poruszając  kolorową wstążką lub paskiem bibuły.       

https://www.youtube.com/watch?v=PYyPTJBp6hI  

6.” Motyle” praca plastyczna                                                                                                 
Przygotowujemy  złożona na pół kartkę z  narysowanym szablonem  motylich  skrzydeł 
Dziecko maluje farbą jedną połowę motylka, a następnie składa kartkę  na pół  i gładzi. Po 
rozłożeniu kartki powstają symetrycznie kolorowe skrzydełka.

                                                                                             
Środa 20.05.2020

1. Słuchanie odgłosów pszczół https://www.youtube.com/watch?v=VB2Sy2xcW7E . 
Rodzic odtwarza nagranie jeszcze raz, a dziecko porusza się po pokoju, ruchem rąk 
naśladując ruch skrzydeł oraz naśladuje bzyczenie pszczół- bzzzz. 

2. Oglądanie krótkiej bajki o pszczołach -https://www.youtube.com/watch?
v=LMLSxZJTNnE. Rozmowa z dzieckiem: o czym była bajka, co produkują pszczoły, gdzie 
mieszkają pszczoły? 

Dajemy dziecku do spróbowania odrobinę miodu, określamy jego smak-słodki/gorzki.

Oglądanie  ilustracji.  Wyjaśniamy dziecku,  że  pszczoły  to  bardzo ważne owady,  ponieważ
zapylają  kwiaty  oraz  produkują  miód.  Pszczelarz  dba  o  pszczoły,  pozyskuje  miód,  sadzi
odpowiednie  rośliny,  naprawia  domy  pszczół,  czyli  ule.  Zwracamy  uwagę  dziecka  na
specjalny kombinezon pszczelarza, który chroni go przed użądleniem pszczół. 

https://www.youtube.com/watch?v=LMLSxZJTNnE
https://www.youtube.com/watch?v=LMLSxZJTNnE
https://www.youtube.com/watch?v=VB2Sy2xcW7E
https://www.youtube.com/watch?v=PYyPTJBp6hI


Źródło: pixabay.com
3.Zabawa słuchowa z liczeniem „Policz z pszczółką”  
Przygotowujemy kartoniki z cyframi i kropkami, liczmany/ nakrętki, guziki, patyczki itp./
„Pszczółka  liczyć  nie  umiała  więc  się  dzieci  zapytała,  ile  jest...”  dziecko  układa  tyle
liczmanów ile  dźwięków usłyszy – można klaskać,  uderzać klockiem o klocek .  Dziecko
powinno liczyć dźwięki na palcach, a następnie wybrać i ułożyć liczmany oraz podpisać ich
ilość kartonikiem.

4. Układanie historyjki obrazkowej- Jak powstaje miód? Dziecko przygląda się obrazkom, 
następnie z pomocą rodzica układa je w odpowiedniej kolejności.

 

Źródło: https://akademia.pwn.pl/materialy/SPE,5936.html
5. Słuchanie piosenki „Co piszczy w trawie?
Wskaż i nazwij wszystkie zwierzęta wymienione w piosence, wyklaszcz ich nazwy sylabami, 
a może uda  się naśladować niektóre głosy np. świerszcz: cccy - cccy, żaba kum- kum, komar:
bzzz- bzzz, bąk: brzrzrz- brzrzrz, bocian: kle- kle
https://www.youtube.com/watch?v=-BUOhWf14Qo

6. Masaż relaksacyjny- "Spacer z biedronką"wg M. Bogdanowicz

https://www.youtube.com/watch?v=-BUOhWf14Qo


Dziecko leży na brzuchu lub siedzi, a rodzic siedzi za dzieckiem    
Biedroneczka mała po trawie biegała / delikatnie poruszamy palcami w różnych kierunkach/
Nóżkami tupała /naprzemienne uderzamy w plecy otwartymi dłońmi/
Rączkami machała /masujemy pleców obiema rękami/
Potem się ślizgała /przesuwamy  dłonie w górę i w dół/  
W kółko się kręciła /rysujemy rękami koła w przeciwnych kierunkach/
I piłką bawiła /delikatne uderzamy pięściami w plecy/
Gdy deszcz zaczął padać /stukamy palcami wskazującymi z góry na dół/
Pod listkiem się skryła- /rysujemy obiema rękami kształt liścia/
I bardzo zmęczona spać się położyła /delikatnie gładzimy plecy dziecka i przytulamy/. 

Czwartek 21.05.2020

1. Ćwiczenia oddechowe „Dmuchawce” wg E. M. Skorek
Dziecko słucha fragmentu wiersza, a przy jego końcu nabiera ustami powietrze i dmucha:
na „dmuchawiec”, który trzyma „na niby” lub np. palec wskazujący:

Rosną na ławce białe dmuchawce,
Gdy na nie dmuchnę będą latawce.

2.Zabawa ruchowa „Kwiaty rosną”. Dziecko biega w rytm klaskania. Na głośniejsze 
klaśnięcie przykuca i na sygnał „kwiaty rosną” powoli podnosi się z przysiadu aż do 
wyprostu, wyciągając ręce do góry. 

3. „Porządki na łące” Mówimy do dziecka: ” Wiatr zerwał płatki z kwiatów .Pomóż 
motylkowi  zrobić porządki”. Zadaniem dziecka będzie nałożyć małe elementy na 
wykałaczkę (ostrą część wbijamy w gąbkę), można wykorzystać do tego pocięte słomki, 
makaron rurki. Wprowadzamy zasady np. układanie na jeden patyk tylko jednego koloru lub 
kształtu. Można wskazać dziecku patyk, na który ma włożyć konkretną liczbę przedmiotów, 
np. włóż 3 słomki, a na ten włóż 5 słomek. Dziecko wykonuje zadanie pod opieką Rodzica.

                                        
Źródło:https://pl.pinterest.com/pin/847310117382629044/?nic_v1=1aIiqsz0NtbIcLK09fWglWzR

%2F8eAqlW1LGp9zANUZZ72%2FS2laCuYeZCVM1rM5siR51

4. Poznanie literki „F f”: Przygotowujemy przedmioty na literkę F np. fasola, frotka, fartuch,
foremka  itp.  prezentujemy  je  dziecku,  mówimy  ich  nazwy,  zachęcamy  dziecko  do
powtarzania.  Nazywamy przedmioty  na literkę  „f”,  które uda się  odszukać na obrazkach;
Prosimy  dziecko  by  wyklaskało,  wytupało   ich  nazwy  sylabami  i  policzyło  sylaby;
wyróżniamy  głoskę, którą słychać na początku i na końcu wyrazu.



Pokazujemy litery: F f, odszukujemy je  w  książeczkach,  gazetach. Piszemy grubym 
pisakiem literki F f i zachęcamy dziecko do ich  kolorowania, malowania, wyklejania 
plasteliną , kawałkami gazet, kolorowego papieru, układania kształtu z guzików, groszków, 
makaronu.
Spotkanie z literką F  jest tutaj : 
https://www.youtube.com/watch?v=F8W3oi1I20E
 
Karta pracy:

5. Zabawa paluszkowa”Motyl”- rodzic recytuje wiersz jednocześnie wykonując określone 
ruchy dłoni podane poniżej. Po pokazie zachęca dziecko do naśladowania. Zabawę można 
powtórzyć kilkakrotnie.

Leci motyl do rabatki,

https://www.youtube.com/watch?v=F8W3oi1I20E


Bo tam rosną kwiatki.
Jest stokrotka i dwa bratki

Oraz dwa bławatki.

1. i 2 dziecko porusza w powietrzu wszystkimi palcami jednej dłoni, naśladując lot motylka. 
Druga dłoń uniesiona pionowo z szeroko rozstawionymi palcami jest rabatką.

3. i 4. Motyle siada na kwiatkach – dziecko opeira otwartą dłoń po kolei na każdym palcu 
drugiej ręki. 

Źródło: Barańska M., Paluszkami tak i siak

Piątek 22.05.2020

1.Rozwiązujemy zagadki „Poznajemy mieszkańców łąki” Wyklaskujemy nazwy zwierząt.

Zagadkowa łąka https://www.youtube.com/watch?v=eIe_iAcpQJg
-Zielony dywan na nim kwiatów tyle, piją z nich nektar pszczoły, osy  i motyle /łąka/
-Wolno wolniutko chodzi po świecie swój własny domek nosi na grzbiecie /ślimak/
-Lata nad łąką piękny jak kwiat swoim kolorem zachwyca i zapomina w mig cały świat, że 
wcześniej była to gąsienica /motyl/
-wrócił do nas z dalekiej strony ma długie nogi i dziób czerwony  któż to taki wiecie może to 
właśnie bocian we własnej osobie/bocian/
-Kiedy jest początek lata z płatka na płatek lata, dzięki jej pracowitości  miodek w domu mam
dla gości /pszczoła/
-W nocy widzi i poluje często głośno pohukuje a gdy z rana słonko wstaje na spoczynek się 
udaje /sowa/
-Jestem mała i zielona w trawie całkiem zanurzona, moim hobby jest pływanie stylem moim 
pływają panie, lubię także rechotanie tego już nie lubią panie /żaba/
-Cały szary podskakuje za kapustą wypatruje i przed lisem za strachu drży i ucieka raz, dwa 
trzy /zając/
-Ich kryjówką bywa kwiatek ile kropek tyle latek ich skrzydełka są w kropeczki to są właśnie 
biedroneczki /biedronka/

2. Ćwiczenia spostrzegawczości wzrokowej

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


Odszukaj i wskaż  na ilustracjach motyle, mrówki, pająka, biedronkę, żuka.  Których zwierząt
jest najwięcej? Znajdź 5 różnic pomiędzy obrazkami. 

Ze strony: gov.pl/web/

3. „Sprawne rączki” ćwiczymy sprawność rąk i koordynację wzrokowo- ruchową.
Przygotowujemy szczypce np. do ogórków, dwie miski, klocki. Wsypujemy klocki  do miski. 
Zadaniem dziecka jest przełożenie klocków z miski do miski za pomocą szczypiec.

4.Zabawa ruchowa „Podglądamy przyrodę” 
Dziecko leży na brzuchu naśladuje obserwację przez lornetkę – dłonie zwinięte w pięści , 
łokcie podniesione tak by nie dotykały podłogi.

4. Zabawa paluszkowa „Bajka muszki” M. Barańskiej 
A – a -a, a –a -a   /dorosły zamyka w swoich dłoniach dłoń dziecka i delikatnie nią kołysze/
To jest komar, a to pchła /puka palcem w czubek wskazującego palca dziecka, a potem w 
czubek palca środkowego/
To biedronka a to muszka bajkę szepcą ci do uszka... / puka palcem w czubek palca 
serdecznego i małego/
Ta  A -a- a oczka zmruż
Zaśnij, zaśnij już /ponownie zamyka dłoń dziecka w swoich dłoniach i kołysze/



Inne propozycje: 
-Kolorowe motyle łączenie za pomocą kleju rolki papieru z szablonem skrzydeł. Naklejanie 
papierowych kółek (różna wielkość) i cekinów na powierzchnię "skrzydeł".

https://miastodzieci.pl/wp-content/uploads/2011/04/dreamstime_s_166717696.jpg
- „Zabawa ślimak” recytujemy rymowanką i rysujemy linie spiralne na wewnętrznej 
powierzchni dłoni i plecach
„Ślimak, ślimak, wystaw rogi,
dam ci sera na pierogi.
Jak nie sera, to kapusty
– od kapusty będziesz tłusty”.

- Doskonalenie percepcji wzorkowej, przeliczanie, dzielenie na sylaby- 
https://panimonia.pl/wp-content/uploads/2020/05/majowa-%C5%82%C4%85ka-karty-
pracy.pdf

-Ćwiczenia grafomotoryczne „Ślimaki” 

 
                           Źródło: www.mac.pl 

Opracowały: Renata Kamińska, Barbara Mazur, Marta Różycka

http://www.mac.pl/
https://panimonia.pl/wp-content/uploads/2020/05/majowa-%C5%82%C4%85ka-karty-pracy.pdf
https://panimonia.pl/wp-content/uploads/2020/05/majowa-%C5%82%C4%85ka-karty-pracy.pdf
https://miastodzieci.pl/wp-content/uploads/2011/04/dreamstime_s_166717696.jpg
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