
PROPOZYCJE  DZIAŁAŃ  EDUKACYJNYCH  Z  DZIECKIEM  NA  

OKRES  OD  18 V 20 – 22 V 20 r. 

 

Temat: Majowa  łąka 

 

18 V 20 r. – poniedziałek 

 

1. Zabawy z muzyką- https://www.youtube.com/watch?v=x9F1oqntz_o 

 

2. Ułożenie puzzli ,,Łąka’’ 

- dziecko  układa  puzzle  i  rozmawia  z  Rodzicem  na  temat  ułożonego  obrazka 

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/233577-mieszka%C5%84cy-

%C5%82%C4%85ki   

 

3. Zagadki o mieszkańcach łąki: 

W czerwonych butach po łące chodzę 

Czasem przystanę na jednej nodze 

Łypnę okiem, przekrzywię głowę  

Czy już śniadanie dla mnie gotowe? (bocian) 

 

Tu cytrynek, tam paź królowej 

Wszędzie piękne, kolorowe  

Lekko unoszą się nad łąką  

Gdy tylko zaświeci słonko (motyl) 

 

Skaczą po łące, pływają w wodzie. 

Z bocianem żyją w ciągłej niezgodzie. (żaba)  

 

W kropki mam spódnicę, 

chętnie zjadam mszyce. (biedronka)  

Że jest w ogródku łatwo zgadniecie, 

Skrył się, lecz widać kopczyki ziemi. (kret) 

 

Ma żółte i czarne paseczki, 

lata nad łąką i głośno bzyczy 

kiedy grzeje słonko. (pszczoła)  

 

Nie liść – a na łące i zielony 

Nie zegar – a cyka jak szalony. 

Nie w stajni skacze wolny. 

Już wiem! – to …. (konik polny) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x9F1oqntz_o
https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/233577-mieszka%C5%84cy-%C5%82%C4%85ki
https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/233577-mieszka%C5%84cy-%C5%82%C4%85ki


4. Relaksacja – wprowadzenie do opowiadania właściwego. W tym czasie dziecko leży na 

plecach, w tle słychać muzykę relaksacyjną. 

https://www.youtube.com/watch?v=bDlwgS4pFNI 
Pewnego dnia wybraliśmy się na łąkę. Leżymy teraz na plecach i przez palce usiłujemy 

spojrzeć na słońce. Choć światło bardzo razi, udaje się nam wysoko w górze zobaczyć 

malutkiego ptaszka, który wydaje się wisieć nieruchomo w powietrzu. Słyszymy również jego 

dźwięczny, krystaliczny głos, który niesiony wiatrem rozbrzmiewa wokół. Tilit, tilit, 

oznajmia ptaszek zawieszony na tle błękitnego nieba. To jest skowronek – wiosenny 

dzwonek. Głośno obwieszcza, że teren znajdujący się pod nim należy do niego. Był przy tym 

tak pewny siebie, że inne skowronki, zaakceptowały jego zdanie i odleciały dalej szukać dla 

siebie miejsca. Przyjemnie tak słuchać śpiewu skowronka i wygrzewać się na słońcu. Lecz 

nagle ziemia pod wami robi się miękka i unosi was do góry. (dziecko siada) 

 

5. Słuchanie  opowiadania Doroty Kozłowskiej - Staszewskiej 

Razem z nami na łące wylegiwał się Borsuk i jego przyjaciel skrzat Niko. Borsuk zdziwiony i 

przestraszony, że podnosi się ziemia,  w jednej chwili skoczył na cztery łapy i …znalazł się 

oko w oko z kretem.  Zaskoczony kret szybko się schował, ale za chwilę pojawił się znowu, w 

zębach trzymał dwie dżdżownice – prezent dla gości. 

Witajcie- powiedział kret uroczyście, gdy złożył dżdżownice pod nogami skrzata i Borsuka. – 

Nazywam się Leon, Leon Ciekawski – to po ojcu. Ja sam nazywam siebie Nieustraszonym. 

Mieszkam na tej łące, a właściwie pod nią. Wybaczcie, słońce mnie razi, nic nie widzę, ale 

zwąchałem wśród was borsuka i trochę się jednak przestraszyłem. Borsuki przecież chętnie 

polują na krety, ale wy pachniecie tak jakoś przyjaźnie. Na wszelki wypadek, gdybyście 

chcieli coś zjeść, przyniosłem dżdżownice. To przysmak borsuków, ale mam nadzieję, że ty 

też lubisz dżdżownice – Kret powąchał powietrze w pobliżu skrzata. –Kim jesteś, nigdy 

wcześniej nie zwąchałem nic podobnego? 

Jestem skrzatem. Nazywam się Niko. Pochodzę z Wielkiej Puszczy. Od miesięcy, razem z 

borsukiem, jesteśmy w podróży. Wypełniamy ważne zadanie. 

Zadanie? Jakie zadanie – zaciekawił się kret, potwierdzając, że nazwisko po ojcu również do 

niego pasuje. 

Przyroda znalazła się w niebezpieczeństwie. Ludzie zupełnie o nią nie dbają. Zatruwają wodę 

ściekami, powietrze spalinami, śmiecą, wycinają lasy, na polach rozsypują trujące nawozy, 

krzywdzą zwierzęta, niszczą rośliny. Na szczęście znaleźliśmy dzieci, które chcą troszczyć się 

o ziemię i jej pomagać. 

Mam pomysł – krzyknął radośnie Kret – opowiem wam o mieszkańcach łąki. Co prawda żyję 

pod ziemią, ale wiem też, co dzieje się nade mną. Nie na darmo nazywam się Ciekawski. 

Chętnie cię posłuchamy. O czym będzie ta historia? – spytał Niko. 

O przygodach Mrówki i Biedronki. Ale, ale. Nie wiecie jeszcze, że jestem znanym i 

cenionym poetą, więc wszystko opowiem wam wierszem, - Kret wyprężył się dumnie, a Niko 

z Borsukiem wymienili porozumiewawcze uśmiechy. 

Co w trawie piszczy? 

Pewna mrówka – zuch nie lada – raz wybrała się z wizytą 

Do Biedronki, która była jej znajomą znakomitą. 

Razem chciały zwiedzić łąkę, gdzie podobno świat ciekawy, 

https://www.youtube.com/watch?v=bDlwgS4pFNI


Gdzie niesamowite rzeczy dzieją się w gęstwinie trawy. 

Wyruszyły więc o świcie, kiedy rosa trawę kryła, 

Naraz mrówka w małym dołku jakieś gniazdo zobaczyła. 

To pisklęta pliszki żółtej – odpowiada jej Biedronka, 

Mama z tatą polecieli pewnie dla nich po jedzonko. 

Popatrz tutaj, przyjaciółko – w słońcu błyszczy pajęczyna. 

Pająk krzyżak już od rana polowanie swe zaczyna. 

Tam, pod kępką koniczyny, stoi pani chrabąszczowa. 

Właśnie nową porcję jajek w miękkiej glebie łąki chowa. 

Słyszysz, jaki szum nad głową? Oto pszczoły nadleciały. 

Będą nektar zbierać z kwiatów – zrobią z niego miód wspaniały 

A na liściach już żeruje smok zielony – gąsienica. 

Kiedy zmieni się w motyla – barwą skrzydeł swych zachwyca. 

Chodżmy szybciej, tu musimy minąć łukiem kretowisko. 

Za nim skowronkowe gniazdo będzie w trawie skryte nisko. 

Ojej! Pełznie tu zaskroniec – uważajcie żaby, myszy! 

Zapoluje na śniadanie, jeśli którąś z was usłyszy. 

Uciekają żaby susem, myszy kryją się do norki, 

Brzęczą w trawie muchy, osy oraz inne drobne stworki. 

Ruch na łące przez dzień cały, pędzą żuki, mkną motyle, 

Konik polny daje koncert – cisza nie trwa ani chwilę. 

Tu się mieni oleica, tam złotawa zmrożka błyszczy. 

Teraz wiem już, Biedroneczko, co w łąkowej trawie piszczy. 

Wiele tu ciekawych zwierząt, pachną kolorowe kwiaty. 

Pójdę, powiem wszystkim dzieciom, jak świat łąki jest bogaty. 

  

Rozmowa na temat opowiadania 

Kto wyszedł z kretowiska, jak się nazywał? 

Co jest przysmakiem borsuków? 

Jakie niebezpieczeństwa grożą przyrodzie? 

O czyich przygodach opowiadał kret? 

Kogo spotkała biedronka i mrówka podczas zwiedzania łąki? 

Jakie dźwięki usłyszały? 

 

6. Zabawa: „Owady” wg zabawy na  podstawie pedagogiki  zabawy KLANZA  

Rodzic wymienia nazwę owada, a dziecko wykonuje odpowiednią pozę, która będzie się 

kojarzyła z konkretnym owadem. Zabawa powinna mieć charakter twórczy, więc dziecko 

może samo tworzyć układy do owadów. Oto przykłady: 

Motyl- dziecko podnosi obie ręce w górę skos (czułka motyla i macha obiema rękami 

(skrzydła). 

Konik polny – dziecko przykuca, naśladuje grę na skrzypcach i  mówi cyk.., cyk.. 

Pszczoła – dziecko  ,,macha’’  skrzydełkami, bzyczy, co  jakiś  czas  przysiada  na  

,,kwiatku’’. 

 



7. „ Co słychać na łące”– rozpoznawanie odgłosów, które można usłyszeć na łące 

 (klekot bociana, kumkanie żab, śpiew skowronka,  brzęczenie muchy) 

https://www.youtube.com/watch?v=nZ8DJa4Oc8w 

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

https://www.youtube.com/watch?v=HYF7N49B16A 

https://www.youtube.com/watch?v=8q0poDwrlj8 

 

 

19 V 20 r. – wtorek 

 

1. Oglądanie  filmu pt. ,,Opis  łąki’’ 

- dziecko  poznaje  znaczenie  pojęcia  ,,łąka’’ 

https://www.youtube.com/watch?v=xwHn4ISpXgc  

 

2.Zabawa twórcza – ruchowa. Rodzic wymienia nazwę zwierzęcia lub owada 

zamieszkującego  łąkę, a dziecko pamiętając, jakie to zwierze, naśladuje jego ruchy. 

 

3. Oglądanie  filmu  edukacyjnego  o  pszczołach 

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

 

Rozmowa  dotycząca  filmu: 

- kiedy  najwięcej  pszczół  żyje  w  ulu? (maj) 

- jak  długo  żyje  pszczoła? (około  40 dni) 

- czym  zajmuje  się  pszczoła  w  ulu? ( sprzątaniem, karmieniem, opieką  nad  młodszym  

rodzeństwem, budową  i  naprawą  ula, ochroną  ula) 

- jak  długo  pracują  pszczoły  na  kilogram  miodu? (cały  dzień) 

- czym  zajmuje  się  ,,królowa’’? 

- kto zajmuje  się  pszczołami  w  pasiece? 

 

4. Słuchanie  wiersza 

Na pięknej łące 

pszczół jest tysiące 

Latają i nektar zbierają 

Po ciężkiej pracy wracają do ula 

By złożyć nektar na węzie. 

Gdy miód dojrzeje, pszczelarz z rodziną 

Odbierze im to co zebrały 

A w zamian da im cukru do woli 

Po to, by zimę przetrwały. 

I tak co roku pszczele rodziny 

Od wiosny znów zaczynają 

By zebrać nektar, dać człowiekowi 

By mógł się najeść do woli 

Jolanta Wybieralska 

https://www.youtube.com/watch?v=nZ8DJa4Oc8w
https://www.youtube.com/watch?v=wbCGlhqzrrU
https://www.youtube.com/watch?v=HYF7N49B16A
https://www.youtube.com/watch?v=8q0poDwrlj8
https://www.youtube.com/watch?v=xwHn4ISpXgc
https://www.youtube.com/watch?v=LMLSxZJTNnE


 

 

5. Zabawa ruchowa „Pracowite pszczoły”. 

Dziecko maszeruje, ruchami rąk naśladuje ruch skrzydeł pszczół oraz charakterystyczny 

dźwięk bzzz. Na sygnał  np. klaśnięcia  Rodzica,  zatrzymuje  się i przykuca naśladując 

zbieranie pyłku z kwiatka.  

 

6. Giełda pomysłów „Co by było gdyby pszczoła zimą wyleciała z ula?” Aktywność 

rozwijająca mowę i myślenie. 

 

7. Łąka – praca plastyczna techniką stemplowania. 

Z  pomocą  Rodziców,  proszę  przygotować  pieczątki z ziemniaka. Można wyciąć kształt  

pszczółki, kwiatuszka, motylka, biedronki. Odbijajcie pieczątki zanurzone w farbie. 

Powstanie piękna łąka. 

Tu znajdziecie podpowiedź, jak przygotować pieczątki. 

https://www.youtube.com/watch?v=02tHoRxo60s 

 

8. Masażyk- Wspinał się pajączek po rynnie 

 

Wspinał się pajączek po rynnie. (kroczymy palcami po plecach od dołu ku górze)  

Spadł wielki deszcz (przebieramy palcami) 

i pajączka zmył. (przykładamy do nich obie dłonie i szybko przesuwamy je w dół) 

Zaświeciło słoneczko, 

wysuszyło pajączka, rynnę i znów ... (masujemy plecy ruchem okrężnym, aż poczujemy 

ciepło) 

Wspinał się pajączek po rynnie... (zaczynamy od początku) 

 

 

20 V 20 r. – środa 

 

1. Wysłuchanie piosenki pt. „Majowa łąka”, przypomnienie zwierzątek mieszkających 

na łące. 

https://www.youtube.com/watch?v=Wm-7pY20c5w 

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/kwiaty/157747-obrazek-malowany 

- dziecko  wskazuje  kolory  występujące  na łące. Próbuje określić czy kolor jest smutny 

czy wesoły. Omówienie treści  piosenki z dzieckiem, zwrócenie  uwagi na poszczególne 

kolory pojawiające się na łące. 

Dziecko słucha, przypomina sobie nazwy zwierzątek, ogląda ilustrację. Stara się opisać 

kolory. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=02tHoRxo60s
https://www.youtube.com/watch?v=Wm-7pY20c5w
https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/kwiaty/157747-obrazek-malowany


 

Poznanie  cyklu  rozwoju  motyla  na podstawie  ilustracji i  wiersza 

 

„Bajeczka o motylku” 

czyli jak z gąsienicy powstał piękny motyl 

 

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 zbliżyć 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 mieć napęczniałe. 

Gdy urosły już odrobinę, to postanowiły odpocząć chwilę. 

Znalazły pod gałązką zakątek mały, 

gdzie dookoła kokonem się poowijały. 

I tak w tym kokonie przez tygodni kilka, 

siedziała sobie poczwarka motylka. 

Aż w końcu kokon popękał wszędzie, 

I zaraz z niego motylek będzie. 

Wyszedł powoli, nóżki rozprostował, 

Zaczął nagle latać, w powietrzu „szybował” 

A potem kolorowe skrzydełka wystawił do słonka 

Motylków zaraz będzie cała pełna łąka. 

Czy teraz już kochane dzieci wiecie, 

Skąd motylki borą się na tym świecie? 

Autor: Magdalena Tokarczyk, Olga Adamowicz 

- cykl rozwoju  motyla 

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/05/CYKL-%C5%BBYCIA-MOTYLA.pdf 

 

 

 

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/05/CYKL-%C5%BBYCIA-MOTYLA.pdf
http://przedszkolankowo.pl/2017/05/07/brzydkie-kaczatko-czyli-jak-z-gasienicy-powstal-piekny-motyl-wiersz-pomoce/butterflies-1817644_960_720/


2. Gra na instrumentach 

Dziecko wybiera  sobie jeden instrument ( lub  bezpieczne  naczynie  kuchenne) po czym 

tworzy „majową orkiestrę”, grając  do  piosenki ,,Majowa  łąka’’. Próbuje grać raz smutno, 

a następnie wesoło. 

 

3. Improwizacja ruchowa do muzyki poważnej Edvarda Griega ,,Poranek’’– elementy 

choreoterapii. 

https://www.youtube.com/watch?v=bgmm4e9ARw4    

Rodzic  daje dziecku kolorową wstążkę, prosi aby zamieniło się w pięknego, kolorowego 

motyla i zgodnie z własnymi odczuciami „latało i wirowało” po pokoju  w rytm muzyki. 

 

4. Praca plastyczna – „Motylki”, malowanie rękoma za pomocą farb. Rodzic maluje 

dziecku dłonie, po czym pomaga odbić skrzydełka motylka na papierze.  

Dziecko wybiera kolory farb oraz nazywa swojego motylka.  

 

5. Doskonalenie stosunków przestrzennych. Rodzic umieszcza na kartce sylwetę kwiatka 

oraz wybranego mieszkańca łąki. Zadaniem dziecka jest określenie położenia sylwety 

owada w stosunku do kwiatka przy użyciu pojęć: na, pod, nad, obok, między, wyżej, niżej, 

bliżej, dalej. Można zaproponować dziecku, aby narysowało kwiatka oraz owada lub 

skorzystać z poniższych sylwet. 

 

    
Źródło: https://www.dla-dzieci.com.pl/pliki/kolorowanka/kolorowanki_kwiaty-kwiatek-61.pdf 

 

6. "Sylaby na opak"- zabawa słowna. 

Rodzic prezentuje nazwy wybranych elementów wiosennej łąki, wymawiając je sylabami 

od tyłu, a zadaniem dziecka jest odgadnąć o jaki wyraz chodzi.  

Np. ba- ża (żaba), cian-bo (bocian), ła-pszczo (pszczoła), ka-dron-bie (biedronka), ka-łą 

(łąka), nik- ko, ny pol ( konik polny), tyl- mo (motyl), ty-kwia (kwiaty), wa-tra (trawa), ka-

mysz (myszka), itp. 

 

7. Liczenie stokrotek - zadanie z treścią: Należy przygotować do liczenia konkrety, czyli 

stokrotki. Można je wydrukować z zad. 5 w 10 kopiach lub zachęcić dziecko do 

samodzielnego rysowania. Następnie Rodzic czyta poniższe zdania, a dziecko z pomocą 

konkretów wykonuje obliczenia.  

https://www.youtube.com/watch?v=bgmm4e9ARw4


* Na łące rosło sześć stokrotek. Dziewczynka zerwała dwie. Ile zostało stokrotek? 

* Na łące rosło osiem stokrotek. Chłopiec zerwał trzy. Ile zostało stokrotek?  

* Na łące rosło dziesięć stokrotek. Dziecko zerwało cztery. Ile zostało stokrotek?  

* Rankiem zakwitła 1 stokrotka, a po południu 3. Ile teraz jest wszystkich stokrotek?  

 

8. Relaksacja 

https://www.youtube.com/watch?v=jNN_5qJZtJw 
Rodzic  włącza  utwór relaksacyjny pt. „Odgłosy na łące”. Dziecko kładzie się na 

dywaniku, zamyka oczy i słucha co dzieje się na łące. 

Po skończeniu zabawy mówi o swoich uczuciach i spostrzeżeniach. 

 

21 V 20 r. – czwartek 

 

1. Zabawa ruchowa przy piosence- Słoneczko, uśmiechnij się. Podczas zwrotki dziecko 

maszeruje po pokoju, na refren zatrzymuje się, zgodnie z tekstem uśmiecha się do rodzica, 

unosi ręce do góry. 

https://www.youtube.com/watch?v=XR_aTcsfi7Y 

 

2. Biedronka – słuchanie opowiadania. 

Posłuchaj opowiadania czytanego przez rodzica. Po jego wysłuchaniu zastanów się i 

odpowiedz na pytanie: 

 Czy biedronki są pożyteczne? 

 W jaki sposób pomagają rośliną? 

  

Do ogrodu przyfrunęły biedronki. 

– Jak tutaj ładnie. Tyle pięknych kwiatów. Odpocznijmy chwilkę. 

Nagle usłyszały wołanie. 

– Ratunku! Ratunku! Oj! Boli! Kto mi pomoże?! 

Biedronki uważnie rozejrzały się dookoła. W pobliżu miejsca, gdzie postanowiły odpocząć 

zakwitł piękny krzak róży. Tymczasem złośliwe mszyce zjadały jego liście. 

– Zaraz się z wami rozprawimy! – biedronki szybko zabrały się do pracy, połykając szkodniki. 

Kiedy skończyły, było już prawie ciemno. 

– Dziękuję za pomoc – odezwała się róża. Mocniej zapachniała i rozwinęła pąki. 

 

Zachęcanie do bezpośredniej obserwacji otoczenia. 

Ciekawostki: 

Biedronka to bardzo pożyteczny owad. W Polsce występuje ponad 70 rodzajów biedronek, 

najczęściej można spotkać biedronkę siedmiokropkę. Biedronki to bardzo pożyteczne 

chrząszcze, które żywią się głównie mszycami, czyli szkodnikami zielonych roślin. Żyją od 

dwóch do trzech lat. Rodzą się bez plamek, zaczynają się one pojawiać na pancerzu dopiero 

godzinę po urodzeniu. Gdy biedronki się boją, wydzielają żółtą substancję (truciznę), która 

ma odstraszyć inne owady. 

https://www.youtube.com/watch?v=jNN_5qJZtJw
https://www.youtube.com/watch?v=XR_aTcsfi7Y


Jeśli uda ci się ją dojrzeć lub wziąć na ręce, pamiętaj, by obchodzić się z nią bardzo 

delikatnie. skorzystaj z okazji i policz jej odnóża. I kropki. A potem unieś ją wysoko na ręce i 

powiedz wierszyk: 

Biedroneczko, biedroneczko leć do nieba, 

przynieś mi kawałek chleba. 

Z pewnością biedronka wybierze wolność i odleci  

 

3. Oglądanie  ilustracji  biedronek, które można u nas spotkać 

http://www.utw.pw.edu.pl/prace/do/2015_www/krystyna/index.htm 

 

4. Biedroneczki – ćwiczenia oddechowe. 

Jeżeli jest  taka możliwość, proszę  wydrukować dużą biedronkę. Można też ją narysować. Z 

czarnego papieru należy  wyciąć  kółeczka. Potrzebne  są  do zabawy słomki, najlepiej 

papierowej. Zadaniem jest przeniesienie kółeczek na biedronkę za pomocą słomki (wciągnij 

powietrze i zassij kółeczko). Można je potem nakleić i pokolorować biedronkę. 

 

5. Gdzie ukryły się biedronki? – zabawa matematyczna. 

https://drukowanka.pl/kolorowanka/kwiaty-na-lace/                                                                                        

 Proszę  o  wydrukowanie  obrazka, oraz  wycięcie  małych  czerwonych  kółeczek 

(biedronki). Dziecko  może  najpierw  pokolorować  obrazek.  

 pierwszą biedronkę przyklej nad najwyższym kwiatkiem 

 drugą biedronkę przyklej na najmniejszym kwiatku, 

 trzecią biedronkę przyklej na trawie pod kwiatkiem średnim 

 czwarta biedronka powinna się znaleźć wysoko nad najmniejszym kwiatkiem, jakby 

chciała odlecieć 

 piątą biedronkę przyklej obok najmniejszego kwiatka 

 szóstą biedronkę przyklej między największym, a mniejszym kwiatkiem 

 

6. Bal na łące – zabawa taneczna.  

Do  piosenki o łące, dziecko  tańczy  samo lub prosi  do tańca kogoś bliskiego. Zwrócić  

należy  uwagę na zmianę tempa muzyki. 

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

  

7. Biedronkowe karty pracy – ćwiczenia grafomotoryczne. 

Znajdź biedronkę, która ma najwięcej kropek. Pozostałym dorysuj tyle kropek, aby miały 

tyle, co ona: 

https://42782a41-75bc-420f-9f96-

0f02c2277a29.filesusr.com/ugd/9440ef_6ce3549f0b5d4fc2a8449074c4d8bd0c.pdf 

Rysuj biedronkę po śladzie. 

 

      

 

http://www.utw.pw.edu.pl/prace/do/2015_www/krystyna/index.htm
https://drukowanka.pl/kolorowanka/kwiaty-na-lace/
https://www.youtube.com/watch?v=VL-IW-Xy0Jo
https://42782a41-75bc-420f-9f96-0f02c2277a29.filesusr.com/ugd/9440ef_6ce3549f0b5d4fc2a8449074c4d8bd0c.pdf
https://42782a41-75bc-420f-9f96-0f02c2277a29.filesusr.com/ugd/9440ef_6ce3549f0b5d4fc2a8449074c4d8bd0c.pdf


8. „Ile kropek ma ta biedronka?”  – dziecko przeliczają kropki na skrzydłach biedronek i 

nadają im nazwy w zależności od ilości kropek, np. jednokropka, czterokropka, 

siedmiokropka. 

   

9. „Biedronki”- praca plastyczna.  

Jeśli jest taka możliwość, dziecko maluje kamienie farbami plakatowymi tworząc rodzinę   

biedronek. Może też zrobić biedronki z 3 kół składając je na połowę ( 2 większe czerwone i 1 

mniejsze czarne), następnie narysować/nakleić kropki:  

Biedronka  z kół: 

https://www.babyboom.pl/fileadmin/_migrated/RTE/RTEmagicC_biedronka.jpg.jpg  

 

10. Geometryczne kwiatki. 

Dziecko  dostaje  figury geometryczne. Upewniamy się czy dziecko potrafi nazwać 

poszczególne figury. Z otrzymanych figur ma ułożyć kwiaty według uznania ( Figury 

możemy wyciąć samodzielnie, bądź skorzystać z szablonu zamieszczonego poniżej). Po 

wykorzystaniu dostępnych figur, pytamy ile trójkątów, kwadratów, prostokątów czy kół 

dziecko użyło do układania kwiatów.  Ponadto można zapytać także, których figur jest więcej, 

a których mniej. 

 

 

 

 
 

https://www.babyboom.pl/fileadmin/_migrated/RTE/RTEmagicC_biedronka.jpg.jpg


22 V 20 r. – piątek 

 

1. Udzielanie odpowiedzi na pytania: 

- Kogo można spotkać na łące? 

- Co można robić na łące? (zbierać kwiatki, uprawiać sporty, odpocząć i słuchać odgłosów 

natury, zrobić biwak itp.) 

- Czego nie należy robić? (rozpalać ogniska, niszczyć przyrody, śmiecić, nie wolno łapać 

owadów itp.) 

 

2. „Co można robić na łące?”- zabawa dydaktyczna z elementem dramy 

Dziecko przedstawia ruchem ciała, gestem różne zabawy i zajęcia jakie można wykonywać 

podczas wypoczynku na łące. 

 

3. ,,Myszki-szyszki” – tworzenie rymów. 

Odniesienie się do wiedzy dziecka o lesie i o tym, że las znajduje się w bliskim sąsiedztwie 

łąki. Dziecko ogląda  ilustrację  przedstawiającą  las  i jego  charakterystyczne  cechy. 

https://fineartamerica.com/featured/forest-animals-anne-wertheim.html  

Rodzic  rozpoczyna zdanie, a dziecko je kończy: 

 W norce są myszki – w lesie są ….(szyszki) 

 W oknie są szyby – w lesie są ….(grzyby) 

 W domu są schody – w lesie są ….(jagody) 

 Kasia ma ładne zęby – w lesie rosną….(dęby) 

 Tu jest skórka – w lesie skacze ….(wiewiórka) 

 Po rzece pływają łabędzie – w lesie są….(żołędzie)  

 Tu są badyle – w lesie są ….(motyle) 

 Na tarasie stoi ława – w lesie rośnie ….(trawa) 

 Na łące pasie się krowa – w lesie jest ….(sowa) 

 W kuchni stoi lodówka – w lesie jest ….(mrówka) 

 Na stole stoją misy – w lesie biegają ….(lisy) 

 Obok przedszkola jest lodowisko – w lesie….(mrowisko) 

 

4. Na jakąś głoskę rozpoczyna się nazwa kolejnych mieszkańców łąki? Doskonalenie 

umiejętności wyróżniania nagłosu. Gra interaktywna. 

https://www.janauczycielka.blog/2020/05/na-jaka-goske-aka-gra-

interaktywna.html?spref=fb&fbclid=IwAR0tUtQ_R860muILlJWGY8EtbdePbCtOV_f4t_nR

CFlLT7twwS-9oM8zIXY 

 

5. Opowieść ruchowa „Spacer na łąkę”. 

Jest pogoda słonko świeci, dziś na łąkę idą dzieci - raz, dwa, trzy. 

(dziecko maszeruje rytmicznie przy akompaniamencie np. grzechotki) 

 

A tu nagle pada deszczyk - kap, kap, kap. 

(dziecko w przysiadzie uderza rytmicznie o podłogę) 

 

https://fineartamerica.com/featured/forest-animals-anne-wertheim.html
https://www.janauczycielka.blog/2020/05/na-jaka-goske-aka-gra-interaktywna.html?spref=fb&fbclid=IwAR0tUtQ_R860muILlJWGY8EtbdePbCtOV_f4t_nRCFlLT7twwS-9oM8zIXY
https://www.janauczycielka.blog/2020/05/na-jaka-goske-aka-gra-interaktywna.html?spref=fb&fbclid=IwAR0tUtQ_R860muILlJWGY8EtbdePbCtOV_f4t_nRCFlLT7twwS-9oM8zIXY
https://www.janauczycielka.blog/2020/05/na-jaka-goske-aka-gra-interaktywna.html?spref=fb&fbclid=IwAR0tUtQ_R860muILlJWGY8EtbdePbCtOV_f4t_nRCFlLT7twwS-9oM8zIXY


I po liściach tak szeleści - szur, szur, szur. 

(dziecko  pocierają dłonią o dłoń) 

 

Deszcz ustaje - słonko świeci i na łąkę biegną dzieci - hyc, hyc, hyc. 

(dziecko biega i rytmicznie podskakują) 

 

Dzieci bawią się z ochotą, nagle patrzą - wszędzie błoto - hop, hop, hop. 

(dziecko  robi duże podskoki – Rodzic wyznacza rytm) 

 

Jest pogoda słonko świeci  żabka wyszła im naprzeciw - bęc, bęc, bęc. 

(dziecko  rytmicznie naśladuje skoki żabki) 

 

Do odpoczynku zachęciła i opowiadanie szybko wymyśliła. 

 

6. Oglądanie  bajki  z  serii ,,Pszczółka  Maja’’ - ,,Narodziny’’ 

https://www.youtube.com/watch?v=5LVIbB3uvXM 

 

7. Różnicowanie zdań prawdziwych i fałszywych. 

 Teraz coraz cieplej się ubieramy. (fałsz) 

 Na  łące rośnie  dużo  traw (prawda) 

 Jednym  z  etapów  rozwoju  motyla  jest  kokon. (prawda)  

 Mysz  żywi  się  miodem? (fałsz) 

 O  ul  i  pszczoły dba  piekarz   (prawda) 

 Zimą kwitną kwiaty? (fałsz) 

 Biedronki  mają  rożną  liczbę  kropek (prawda) 

 Nad  łąką  często  słychać  śpiew  ptaków (prawda) 

 Konik  polny  gra  na  skrzypcach( fałsz) BRAWO!!! 

 

 

DODATKOWE  PROPOZYCJE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0WvQjDu9JWI      MAJOWA ŁĄKA I JEJ MIESZKAŃCY 

https://www.youtube.com/watch?v=LKLf5EN1Ff4    WĘDROWKI  SKRZATA  BORÓWKI 

https://www.youtube.com/watch?v=bgYeAZm8mqk     ROŚLINY  ŁĄKOWE 

https://www.youtube.com/watch?v=8krnRKa9jWI  FILM  EDUKACYJNY O ROBAKACH 

 

 

Opracowanie: 

Renata Juras, Teresa  Klasa, Marta  Różycka 

https://www.youtube.com/watch?v=5LVIbB3uvXM
https://www.youtube.com/watch?v=0WvQjDu9JWI
https://www.youtube.com/watch?v=LKLf5EN1Ff4
https://www.youtube.com/watch?v=bgYeAZm8mqk
https://www.youtube.com/watch?v=8krnRKa9jWI

