
11.05.2020r. Poniedziałek 

1. Opowieść ruchowa „Na łące”, połączona z ćwiczeniami artykulacyjnymi. 

Ilustrujesz ruchem i głosem opowieść rodzica:  

Pewnego dnia, wczesnym rankiem, dzieci wybrały się na spacer na łąkę. Słoneczko powoli wstawało, 

a wokoło panowała zupełna cisza. Dzieci chodziły cichutko na paluszkach. Łąka powoli budziła się do 

życia: najpierw dzieci usłyszały bzykanie pracowitych pszczółek „bzz, bzz, bzz” i delikatne cykanie 

świerszczy „cyk, cyk, cyk”. Później zobaczyły kolorowe motyle fruwające nad kwiatami. Dzieci 

wąchały wielobarwne kwiaty i dmuchały na dmuchawce, których nasiona wirowały wesoło nad łąką. 

Nagle dzieci usłyszały głośne „rech, rech, rech”; to hałaśliwe żaby zakłócały spokój łąki. Wtem 

niespodziewanie pojawił się bocian, krocząc dostojnie. Swoim „kle, kle, kle” wystraszył żaby. Gdy nie 

znalazł ani jednej, rozwinął skrzydła i odleciał z łąki. Dzieci już miały wracać do przedszkola, gdy 

zauważyły ślimaka, który wolno sunął między łodygami kwiatów. Kiedy tylko napotkał na jakąś 

przeszkodę, szybko schował się do swojego domku, który niósł na grzbiecie. Dopiero po chwili, 

powoli wystawiał głowę i rozglądał się dookoła, wygrzewając się w promieniach wiosennego słońca.  

2. Rozwiązywanie zagadek „Mieszkańcy łąki” – udziel odpowiedzi na czytane zagadki - 

https://www.youtube.com/watch?v=LIsNWZUA8X4. 

 

12.05.2020r. Wtorek 

1. „Z wizytą w ulu” https://www.youtube.com/watch?v=LMLSxZJTNnE – oglądanie filmu 
edukacyjnego – po obejrzeniu filmu dowiesz się: 

- Ile żyje pszczoła? 

- Jakie ma obowiązki? 

- Kiedy może samodzielnie opuścić ul? 

- Z czego pszczoły produkują miód? 

 

2.  „Jak powstaje miód?” – układanie historyjki obrazkowej – posłuchaj rodzica, który opowie 
Tobie o procesie powstania miodu, w oparciu o ilustracje (załącznik nr 1) (w zależności od 
zainteresowania dziecka tematem dostosowujemy ilość kart historyjki obrazkowej). Teraz 
Twoja kolej ułóż i opowiedz historyjkę obrazkową.  

   

https://www.youtube.com/watch?v=LIsNWZUA8X4
https://www.youtube.com/watch?v=LMLSxZJTNnE


   

 

3. Zabawa rozwijająca zmysł smaku, dotyku i węchu "Miodem smarowane"- degustacja 

miodu np. na waflach.   

 

13.05.2020r.Środa 

1. Omów wygląd biedronki. Jaki kolor mają skrzydełka biedronki? A jaki kropeczki i głowa 

biedronki? „Ile kropek ma biedronka” – zabawa matematyczna. Rzuć kostką. Ułóż na 

sylwecie biedronki (załącznik nr 2) tyle kropek ile wskazuje kostka.   

 

             

 

 

 

 



2. „Biedronka” – ćwiczenia grafomotoryczne. Rysuj po śladzie biedronkę – załącznik nr 3. 

 

 

14.05.2020r. Czwartek  

1. „Taniec motyli” – improwizacja przy muzyce z wykorzystaniem kolorowych 

chustek/apaszek. Zamień się w motyla i według własnego pomysłu zatańcz do utworu P. 

Czajkowskiego pt. „Walc kwiatów” - https://www.youtube.com/watch?v=eikD0FLBCsc 

2. Dopasuj cienie do obrazka „Wiosenna łąka” – załącznik nr 4. 

 

 



15.05.2020r. Piątek  

1. Praca plastyczna „Wiosenna łąka” z wykorzystaniem techniki kolażu. 

Zamaluj kartkę papieru zieloną farbą w różnych odcieniach, szybkimi, urywanymi pociągnięciami 

pędzla, tak aby powstała trawa (pozostaje do wyschnięcia).  

Wytnij z kolorowych czasopism o tematyce przyrodniczej elementy charakterystyczne dla łąki – 

rośliny, owady.  

Komponuj swoją łąkę, naklejając wycięte elementy na pomalowaną kartkę, dorysuj np. pastelami 

olejnymi to, co Twoim zdaniem powinno się jeszcze na niej znaleźć.  

Powiedz, co można spotkać podczas wędrówki po Twojej łące.  

2. Zabawa rytmiczna „Pszczółki !Do ula! 

Dziecko - pszczółka lata w różnych kierunkach, w rytmie wystukiwanym np. na talerzach. Podczas 

przerwy w grze zatrzymuje się i rytmicznie klaszcze w ręce, powtarzając tekst: „Pszczółki nektar 

pozbierały i do ula poleciały”.  

 

Życzymy udanej zabawy! Czekamy na wasze fotorelacje 

 


