
04.05.- 08.05.2020 

                                ZADANIA DLA DZIECI MŁODSZYCH Z GRUPY SMERFY 

 

04.05.2020 (poniedziałek) 

1. Słuchanie opowiadania A. Sójki „Niespodzianka biedronki”. 
 
- Na jednym skraju łąki stał ul. Mieszkały w nim pszczoły. Na drugim skraju łąki było 
mrowisko. Mieszkały w nim mrówki. A na łące pod kwiatkiem żyła biedronka. Pszczoły przez 
cały dzieo zbierały nektar z kwiatków, mrówki pracowicie budowały swoje mrowiska, a 
biedronka wygrzewała się w promieniach słooca. 
- Dlaczego nic nie robisz, biedronko? Powinnaś zbierad nektar   mówiły  pszczoły. 
- Przestao leniuchowad. Buduj z nami mrowisko. Nie można cały dzieo drzemad pod 
kwiatkiem – pouczały mrówki. Biedronka zaś siedziała pod listkiem i myślała ….  Myślała tak 
długo, aż wymyśliła niespodziankę dla pszczół i mrówek. Poleciała najpierw do motyla. 
- Motylu, motylu, pomożesz mi? – zapytała. Motyl obiecał pomóc. Następnie udała się do 
pasikonika – Pasikoniku, pomożesz mi? – zapytała. Pasikonik obiecał pomóc. Biedronka 
poprosiła także o pomoc świetliki i ślimaka, a potem wszyscy zabrali się do pracy. W czasie 
gdy pszczoły zbierały nektar, a mrówki budowały, mrowisko, oni rozwieszali girlandy pod 
listami łopianu i dekorowali polankę kwiatami. Kiedy już wszystko było gotowe, biedronka 
poleciała zaprosid pszczoły i mrówki … na wieli  bal! Wieczorem mieszkaocy łąki wesoło się 
bawili. Pasikonik przygrywał im do taoca, świetliki rozświetlały mrok, a ślimak – powoli, jak to 
ślimak – przygotowywał napoje. 
- Niech żyje biedronka! – zawołały na koniec pszczoły i mrówki i odtąd nie namawiały jej już 
do zbierania nektaru albo budowania mrowiska. 
Rozmowa na temat opowiadania: 
 
- kto mieszkał na łące?, 
- kto przygotował niespodziankę?, 
- jaka to była niespodzianka? 

 

 
 

1. Zabawa ruchowa przy piosence „Żabie kroki” – Śpiewające Brzdące. 
https://www.youtube.com/watch?v=i6jnXanLvuU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=i6jnXanLvuU


05.05.2020 (wtorek) 

1. Koloruj obrazek wg kodu. 

 

2. Film edukacyjny  Wędrówki Skrzata Borówki – „Mieszkaocy łąki”. 

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

 

 

 

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


06.05.2020 (środa) 

1.Nauka dwóch zwrotek oraz  refrenu piosenki „Żabie kroki”. 

1 To nie lada, lada gratka, 
Kiedy z bodkiem taoczy żabka 
Bociek żabce patrzy w oczy, 
Raźnym krokiem za nią kroczy 
Bociek żabce patrzy w oczy, 
Raźnym krokiem za nią kroczy 
 
Ref Sia-ba-da-ba, sia-ba-da-ba, 
Wzdycha bociek – co za żaba! 
Sia-ba-da-ba, sia-ba-da-ba, 
Wzdycha bociek – co za żaba! 
Sia-ba-da-ba, sia-ba-da-ba, 
Wzdycha bociek – co za żaba! 
 
2 Żabka w koło podskakuje, 
Bociek nogą wymachuje 
Wciąż się kłania małej pannie 
W lewo, w prawo, nieustannie 
Wciąż się kłania małej pannie 
W lewo, w prawo, nieustannie. 

 
Ref Sia-ba-da……….. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=i6jnXanLvuU 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=i6jnXanLvuU


07.05.2020 (czwartek) 

1. Koduj Smerfie. 

 Budzenie kolorów 

Każdemu kolorowi na kole  przyporządkowujemy konkretny dźwięk. 

np. czerwony – łyżka stukająca w stół, pomaraoczowy – klaskanie w dłonie, żółty – pukanie 
palcami w stół, zielony – szuranie stopą o podłogę , niebieski – kląskanie, fioletowy – 
cmokanie, różowy – tupanie ( bądź inne ). 

Dzieci, rodzeostwo, rodzic zasypiają na kolorowych polach koła. Każde z nich musi 
zapamiętad, przy jakim kolorze zasypia. Budzą się i siadają, kiedy usłyszą dźwięk 
przyporządkowany swojemu kolorowi. Ta zabawa jest również doskonałą okazją do rozmowy 
z dziedmi na temat emocji i uczud, jakie towarzyszyły im w trakcie odsłuchiwania 
poszczególnych dźwięków (wzór koła otrzymaliście Paostwo jako załącznik na 
www.obecności.pl). 

2.Rozwiązywanie zagadek mówiących o mieszkaocach łąki. 

Kiedy jest początek lata, 

z płatka na płatek lata. 

Dzięki jej pracowitości 

miodek w domu mam dla gości. 

Pszczoła 

 

Latem mnie spotykaliście, 

lubię jadad różne liście. 

Kiedy boję się lub śpię, 

do muszelki chowam się. 

http://www.obecności.pl/


Ślimak 

 

Skrzydła piękne ma we wzory, 

wszystkie na nich są kolory. 

Kiedy nastają dni gorące, 

dzieci biegają za nim po łące. 

Motyl 

 

Ich kryjówką bywa kwiatek, 

ile kropek - tyle latek. 

Ich skrzydła są w kropeczki, to są właśnie   Biedroneczki 

  



08.05.2020 (piątek) 

 

1. Praca plastyczna „Wiosenna łąka” .  

https://pl.pinterest.com/pin/417005246740006131/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pl.pinterest.com/pin/417005246740006131/


 

Dla chętnych 

 

 

 


