
Grupa II – Maj 

Tematyki:  

•  „Mieszkańcy kolorowej łąki ” 

• „Bukiet , prezent i cukierki, dziś rodziców dzień jest wielki” 

Propozycje zabaw i zajęć od 04.05.  do 08.05.2020r. 

Realizacja  obszarów edukacyjnych: .  

Obszar I . Fizyczny obszar rozwoju dziecka : 1, 5,7, 8,9  

Obszar II. Emocjonalny  obszar rozwoju dziecka:2,  4, 5,11 

Obszar III. Społeczny obszar rozwoju dziecka: 5, 2, 8, 11  

Obszar IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8,10, 11,12, 18                                                                                                           

  

„ Biedronka i muchomor”- piosenka do nauki  

1. Zobaczyła raz biedronka, 

Czerwonego muchomorka, 

Co kapelusz miał w kropeczki, 

Tak jak wszystkie biedroneczki. 

Ref. Tu kropeczka, tam kropeczka, 

Kropka w kropkę jest kropeczka. (4x) 

 2. Miał muchomor kropki białe, 

Okrąglutkie i wspaniałe, 

Więc biedronka je zabrała 

I się sama w nie ubrała. 

Ref. Tu kropeczka, tam kropeczka, 

Kropka w kropkę jest kropeczka. (4x) 

3. Kropki stracił pan muchomor 

I ze złości tupnął nogą, 

Jednak nic to nie zmieniło, 

Bo biedronki już nie było. 

 Ref. Tu kropeczka, tam kropeczka, 
 



„Dla mamy”- wiersz do nauki w miesiącu maju   

Kto ma największe serce na świecie? 

Pomyślcie chwilę, na pewno wiecie. 

Jej serce mieści morze miłości, 

Nie ma w nim miejsca na żadne złości, 

Od rana do nocy ciężko pracuje, 

Pierze i sprząta no i gotuje. 

I jeszcze wiele innych czynności, 

A wszystko robi z wielkiej miłości. 

Troszczy się o mnie , gdy jestem chory. 

Karci, gdy jestem do złego skory. 

Bym był szczęśliwy( szczęśliwa) chce tego szczerze 

A że tak będzie - w to mocno wierzę. 

Zawsze jej słowom wierny zostanę, 

bo szczerze kocham moją mamę. 

Poniedziałek 04.05.2020   

„Wars i Sawa” – słuchanie  legendy polskiej  Joanna Kończak.  

Zapoznanie dzieci z baśniowym wątkiem powstania nazwy Warszawy stolicy Polski, herbem i 

jej wybranymi zabytkami; Kształcenie u dzieci umiejętności uważnego słuchania i 

wypowiadania się na temat jego treści formułując poprawne wypowiedzi pod względem 

gramatycznym  (ob. I 5, II 9, III 2, IV2, 3, 5, 6, IV 10) 

Poniedziałek 04.05.2020   

Można też posłuchać na YouTube 

Wars i Sawa - Legendy polskie    https://www.youtube.com/watch?v=lHmFohW0B1s 

Gdy rybak Wars wypłynął na połów, zobaczył w rzece dziwną, wielką rybę. Z ciekawości 

podpłynął bliżej. To nie była ryba, ale syrena. Miała ciało pięknej dziewczyny i rybi ogon. 

Nazywała się Sawa. Wars zakochał się w syrenie, a ona w nim.  

Syrena nie chciała dłużej żyć w rzece. W magiczny sposób ogon Sawy odmienił się w ludzkie 

nogi. Szczęśliwa para zamieszkała w chacie nad Wisłą. Pewnego razu zapukał do nich gość. 

To był książę Ziemomysł, który zgubił się na polowaniu. Wars i Sawa nie wiedzieli, jak ważna 

osoba do nich trafiła. Z dobroci przyjęli wędrowca pod dach, nakarmili i przenocowali. Książę 

wyznał potem, kim jest. Podziękował szczerze za pomoc i powiedział: „Ziemie te na zawsze 

Warszowe zostaną”. Warszawa zyskała więc swoją nazwę, by wszyscy pamiętali o dobrym 

sercu Warsa i Sawy. 

Rozmowa z dziećmi na temat legendy o Warsie i Sawie. 

 Zadajemy dzieciom pytania: 

• Jak miał na imię rybak, który mieszkał w puszczy nad rzeką Wisłą?- Wars – dzieci mogą 

dokonać analizy sylabowej wyrazu;  

• Co zobaczył rybak, gdy wypłynął na połów? 

• Co się okazało gdy podpłynął bliżej? 



• Jak wyglądała syrena? 

• Jak miała na imię? 

• Co się stało, gdy rybak i syrena zakochali się w sobie? 

• Gdzie zamieszkała szczęśliwa para? 

• Kto pewnego dnia zapukał do ich chaty? 

• Wars i Sawa nie wiedzieli, że ten człowiek to książę.  

• Jak go przyjęli? 

• Jak odwdzięczył się książę gospodarzom? 

• Od czego Warszawa uzyskała  swą nazwę?. Dzieci dokonują analizę i syntezę sylabową 

wyrazu Warszawa; Wa- rsza wa 

Dziecko odpowiada na pytania. 

Piosenki dla dzieci - Miasto Warszawa | Profesor Szymon 

   https://www.youtube.com/watch?v=cL1ak9-ctGY 

• Utrwalenie , skąd się wzięła nazwa Warszawa , stwierdzenie , że  Warszawa jest 

stolicą Polski. 

• Wyjaśnienie pojęcia – Warszawa – stolica Polski: stolica – pojęcie oznaczające miasto, 

w którym znajdują się najważniejsze urzędy państwowe będące siedzibą władz 

„Warszawska syrenka” – prezentacja herbu Warszawy, omówienie- dokonanie analizy i 

syntezy sylabowej wyrazu Syrenka; Sy-re-nka – przeliczenie ilości sylab 

 

 „Pomniki” – zabawa ruchowa przy muzyce 

Piosenka młodego patrioty hs://www.youtube.com/watch?v=O8lbwWF7yXottp  

 Gdy muzyka ucichnie staniecie się pomnikiem – dziecko się zatrzymuje w lewej ręce 

„trzyma” tarczę, prawa w górze „trzyma” miecz.  

 „Prawda czy fałsz?” –zabawa słowna- podsumowanie zajęcia 



Dziecko odpowiada: „TAK” i „NIE”  na zadane pytania : (m.in.) 

• Czy Warszawa leży nad rzeką Odrą? 

• Czy przez Warszawę przepływa Wisła? 

• Czy herbem Warszawy jest złota rybka? 

• Czy syrenka Warszawska trzyma w dłoniach tarczę i miecz? 

 

„Warszawska syrenka” –ćwiczenie graficzne

 

Wtorek  05.05.2020   

„O czym opowiada nam muzyka?”-słuchanie utworu muzycznego „W grocie króla gór 

Edvarda Griega , Marzenie Roberta Schumana. Dzieci kształtują umiejętności  wypowiadania 

się nt. „historii” usłyszanej podczas trwania utworu muzyki klasycznej. Dzieci kształcą 

ekspresję ruchową i poczucie rytmu, wyzwalają kreatywność twórczą (IV 2, 5, 7, 8 ).  

 „W grocie króla gór Edvarda Griega” – 2  kartki A4, kredki lub mazaki, farby akwarelowe. 

W Grocie Króla Gór https://www.youtube.com/watch?v=mPdPeqG7bd0 

Rozmowa na temat przekazu muzycznego na podstawie utworu: W grocie króla gór Edvarda Griega 

• Dziecko w czasie słuchania utworu, może położyć się na dywanie. W czasie słuchania wyobraża 

sobie, o czym opowiada dany utwór.  

Wizyta%20u%20lekarza%20%20%20https:/www.youtube.com/watch?v=VotxckwcR14
Wizyta%20u%20lekarza%20%20%20https:/www.youtube.com/watch?v=VotxckwcR14


• Po wysłuchaniu utworu dziecko siada do stołu i rysuje, to co sobie wyobraziło. Należy 

wielokrotnie odtworzyć utwór, aż do ukończenia pracy przez dziecko.  

• Dziecko po skończonej pracy powinno się wypowiedzieć, na jej temat. 

Impresja ruchowa do utworu W grocie króla gór Edvarda Griega- swobodny taniec dziecka  

 „Teraz czuję, jak pada deszcz ”- dziecko siada do stołu ,na którym leży podkładka , farby akwarelowe, 

woda w kubeczku, gruby pędzel. Rodzic włącza utwór Fryderyka Chopina „Preludium deszczowe”, 

mówi, że ten utwór opowiada o padającym deszczu. 

FRYDERYK CHOPIN - PRELUDIUM DESZCZOWE   https://www.youtube.com/watch?v=OJM0qsUsfvA 

• Dziecko palcami w powietrzu „malują” do usłyszanego rytmu padający deszcz. W czasie 

ponownego słuchania maluje już farbami po kartce. Dziecko dostosowuje dotknięcia pędzla do 

tempa i natężenia utworu. Gdy utwór jest grany głośniej, dziecko mocniej przyciska pędzel do 

kartki. Dziecko tworzy swój deszczowy obraz, cały czas słuchając „Preludium deszczowego”. 

Wspólne sprzątanie miejsca pracy.  

• Krótkie omówienie pracy. Chwalimy dziecko za wykonanie zadania, wyschnięte prace należy 

schować do teczki.   

 „Zabawy buzi i języka”- kształcenie aparatu mowy. Dzieci wydają odpowiednie odgłosy: 

• Deszczyk pada  -  kap, kap, kap 

• Idziemy po kałużach- chlap, chlap, chlap. 

• Wietrzyk wieje – szu, szu, szu.  

• Pukamy do drzwi- puk, puk, puk. 

Środa  06.05.2020 

„Spacer w deszczu”- zestaw ćwiczeń gimnastycznych ogólnorozwojowych. Dzieci doskonalą 

sprawność ruchową  Ob. I 1, 5, Ob. I 7, IV 7. 

Przybory potrzebne do zajęcia: 2 woreczki gimnastyczne lub 2 paczuszki chusteczek 

higienicznych. 

Zabawa przy piosence pt. „Głowa, ramiona, kolana, pięty”- dzieci naśladują  

„Głowa, ramiona, kolana, pięty”   https://www.youtube.com/watch?v=JDSQlxZ_scY 

Zabawy z woreczkiem, lub paczką chusteczek higienicznych: 

1. „Biegniemy” – zabawa orientacyjno- porządkowa, dziecko biega w jednym kierunku, 

trzymając w  prawej ręce przy uchu, na sygnał – zmiana kierunku biegu. I przełożenie   

do drugiej ręki. 

2. „Ćwiczenia wyprostne i zwinnościowe”- dziecko chodzi z woreczkiem na głowie, siada 

skrzyżnie na dywanie, wstają i idą dalej, starając się aby w czasie ćwiczeń woreczki nie 

spadały 

3. Skłony tułowia w przód: siad klęczny, woreczek na głowie  

4. Czworakowanie: pracowite mrówki- dziecko przesuwa leżący na podłodze woreczek 

lub chusteczki, przesuwa raz prawą raz lewą ręką i idą za nim na czworakach. Na sygnał 

rodzica, dziecko wykonuje kilka rzutów i chwytów woreczka . 



5. Ćwiczenia tułowia- skłony w tył: leżenie przodem, woreczek trzymany oburącz, skłon 

tułowia w tył i pokazanie woreczka wzniesionego w przód wyprostowanymi rękami. 

6. „ćwiczenia równowagi: w staniu na jednej nodze przekładanie woreczka pod kolanem 

wzniesionej nogi prawej i lewej na zmianę 

7. Bieg z omijaniem przeszkód: woreczki leżą na podłodze, daleko jeden od drugiego. 

Dziecko biega omijając je zręczne , kto potrafi przeskakuje woreczek. Na sygnał każde 

dziecko wraca do swojego woreczka i chodzi wokół niego jak kaczka- na podkurczonych 

palcach. Następnie dziecko wykonuje kilka przeskoków obunóż przodem i tyłem, 

bokiem przez swój woreczek.  

8. Ćwiczenie uspakajające i wyprostne: marsz z woreczkiem(paczka chusteczek)  na 

głowie. Odłożenie woreczka na miejsce.  

 Zabaw przy piosence DUŻY I MAŁY SKOK –

https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M 

RÓWNOWAGA – @WYGIBASY TV - piosenki dla dzieci - piosenka dla dzieci, dziecięce hity! 

https://www.youtube.com/watch?v=ozI7YcVASgo 

„Zdrowa przekąska”. W miarę możliwości wykonujemy wspólnie z dzieckiem- zdrową 

przekąskę. Smacznego!!! 

 

Czwartek  07.05.2020 

„O kłopocie małej żabki”- słuchanie opowiadania Dzieci rozwijają zainteresowanie 

przyrodnicze dotyczące środowiska przyrodniczego -łąki. Dzieci potrafią rytmicznie kreślić linie 

(kreski) na arkuszu papieru naprzemiennie prawą i lewą ręką oraz oburącz. Kształcą integrację 

sensoryczną (odniesieniu do integracji sensorycznej D. Dziamskiej). Dzieci wzbogacają 

wiadomości przyrodnicze, rozwijają aparat mowy przez ćwiczenia dźwiękonaśladowcze.(  ob.  

II 9, ob. III 2 IV 1,5,2,10, 18) 

Będzie potrzebna kartka papieru, kredki koloru zielonego. W miarę możliwości A 4,lub 

większa. Pudełko lub miska, 6 klamerek bieliźnianych lub guziczków.  

Kumkanie żab, rechot żab - słuchanie odgłosów 



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

• Czy rozpoznajecie, kto wydaje taki charakterystyczny głos? 

• Dzieci dzielą wyraz żaba na sylaby ; ża-ba 

„O kłopocie małej żabki”- czytamy  

 

 

 

 „Zielona żabka” nad stawem mieszkała. Siadała w trawie i wciąż rozmyślała. 

- Ach, jaka jestem brzydka, zielona, jak roślinki w stawie. Nie wyglądam wcale ciekawie. Kto 

taką brzydką zechce mieć żonę. Dlaczego wszystko mam takie zielone! 

W pobliżu żabki ważka usiadła. A żabka rzecze: 

- Jaka powabna. Wszyscy uwagę na nią zwracają, barwy jej bardzo mnie zachwycają. 

Nagle biedronka się pojawiła. 

- Czemu się smucisz sąsiadko miła? Bezchmurne niebo, piękna pogoda a w stawie czysta i 

chłodna woda. 

- Biedronko, piękna twoja sukienka. Ciągle zazdrośnie na nią ktoś zerka. Jam nieszczęśliwa w 

swojej zieleni, kolor mój nigdy już się nie zmieni. 

Wtem dumnie bocian przez łąkę kroczy. Otwiera mocno swe bystre oczy. 

- Jak tu zielono, moi kochani, że aż się w głowie kręci czasami. 

We wszystkie strony zerka ciekawie. 

- Och, może żabka siedzi gdzieś w trawie. Pora śniadania właśnie nastała, drobna przekąska 

by się przydała. 

Żabce serduszko mocno zabiło. 

- Kiedy mnie ujrzy nie będzie miło. Widok bociana to nie zabawa. Dobrze że wkoło zielona 

trawa. Teraz rozumiem - barwa zielona, specjalnie dla mnie jest przeznaczona. Trudno mnie 

dostrzec zatem bocianie, chyba gdzie indziej zjesz dziś śniadanie. 

 

 Rozmowa z dzieckiem temat treści : 

• Dlaczego żabka była smutna? 

• Kogo żabka spotkała na łące? 

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


• Kto chciał ją zjeść? 

• Czy udało się bocianowi złapać żabkę? 

• Dlaczego bocian nie dojrzał żabki w trawie? 

Żaby, jak wiele innych mieszkańców łąki, dzięki swoim kolorom stają się nie widoczne dla 

innych zwierząt. Motyle są kolorowe jak kwiaty na łące, koniki polne zielone jak trawa, 

biedronki, przypominają kwiaty itp.  

„Bocian, żabka, łąka”- analiza i synteza sylabowa wyrazów; bo-cian, ża-bka, łą-ka, mo-ty-le. 

„My  zielone". – dziecko szuka na sobie lub w pokoju rzeczy, przedmiotów w kolorze 

zielonym. 

Zabawa ruchowa przy piosence „My jesteśmy żabki” 

My jesteśmy żabki  https://www.youtube.com/watch?v=bSvnVcfC3-s 

Ćwiczenie logopedyczne języka - Żaba ma długi lepki język i łapie nim pokarm np. muchy –  

Żabka musi poćwiczyć język przed polowaniem, wystawia język najdalej jak się da, a później 

powoli go chowa. Z minuty na minutę ruch staje się coraz szybszy. 

„Zabawa - Żabka je”- zabawa kształcąca małą motorykę. Żabką, może być pudełko lub miska 

Dziecko karmi żabkę, na podłodze stoi żabka z pudełka, dzieci rzucają jej „muchy” (guziczki, 

klamerki) do zjedzenia. Dziecko liczy rzucane- „Muszki”1,2,3,4,5,6- może być więcej  

Zabawa przy muzyce -Walc kwiatów P. Czajkowskiego -   

https://www.youtube.com/watch?v=QxHkLdQy5f0  

Zapraszamy dziecko do stolika – na , którym leżą przygotowane zielone kredki i  papier leży 

.Dziecko bierze 2 kredki  w kolorach zieleni i w rytm muzyki kreślą naprzemiennie, oburącz 

linie, kreski.  Kreślenie odbywa się w różnych kierunkach. Rytm wyznacza melodia (Walc 

kwiatów P. Czajkowskiego). W zabawie liczą się stawiane kreski przez dziecko, kształcenie 

percepcji wzrokowo- ruchowej.  

Zabawa ruchowa przy piosence „Żabie kroki”  śpiewające Brzdące – dziecko naśladuje 

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

Bzycząca zabawa -Zabawa logarytmiczna – wspomagająca rozwój mowy 

https://www.youtube.com/watch?v=pL3M-z7n7Ts 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QxHkLdQy5f0


 

 Piosenka „Była sobie żabka mała”  https://www.youtube.com/watch?v=4b32SQDNAE8 

Ćwiczenie kodowane dla chętnych 

 

 

Piątek 08.05.2020 

„Żabka”- wykonanie żabki z talerzyka papierowego. Dziecko poznaje środowisko 

przyrodnicze- łąkę i jej mieszkańców.  Kształci rozwój malej motoryki. Wzbogaca 

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/


doświadczenia plastyczne poprzez wykonywanie pracy z  zastosowaniem różnych technik 

plastycznych. Rozwija wyobraźnię i twórczą inwencje. Wdrażanie do umiejętności globalnego 

czytania wyrazów: (ob. I 5,7,8,9, IV 4, 15) 

Potrzebne materiały: 

•papierowy talerzyk; 

•zielona farba; 

•pędzelek/gąbeczka; 

•kółeczko wycięte z czerwonego papieru rysunkowego; 

•klej biały; 

•ew. białe pomponiki lub plastikowe oczka, mogą też być małe białe kołka wycięte z papieru z 

narysowanymi oczkami 

•zielony papier techniczny, z którego wytniemy kończyny żabki- można z białego papieru, tylko 

należy pokolorować na zielono  

•kawałek czerwonego papieru, z którego powstanie język. (można pokolorować na czerwono 

biały papier) 

Bal na łące https://pl.pinterest.com/pin/437904763770155701/ 

Piosenka „Była sobie żabka mała”  https://www.youtube.com/watch?v=4b32SQDNAE8 

„Bajeczka o żabkach” - Magdalena Tokarczyk, Olga Adamowicz 

Bajeczka to będzie całkiem niedługa… 

O żabce, która choć mała, to się zastanawiała, 

skąd się na brzegu stawu znalazła – tak sobie kumkała. 

A wszystko zaczyna się tak – rzec wypada, 

że najpierw żaba w stawie skrzek swój składa, 

a z niego małe kijanki się pojawiają, 

i razem sobie w wodzie pływają. 

Gdy tak kijankom mijają dni, 

to po pewnym czasie wyrastają im nogi. 

Wesoło kijanki harcują w wodzie, 

dodając piękna całej przyrodzie. 

Lecz przychodzi taka chwila kiedy dorastają, 

i w momencie małym żabkom skrzela zanikają. 

https://pl.pinterest.com/pin/437904763770155701/


Przychodzi czas, kiedy koniec swej metamorfozy mają 

robią się prawdziwymi żabkami, ogony im odpadają. 

I stąd właśnie na wiosennej łące, pojawiają się małe żabki skaczące. 

Jak się żabki rozmnażają    https://www.youtube.com/watch?v=HJsDVkyep_E 

Można obejrzeć film. 

„Żabka” 

Jestem małą żabką  

i mieszkam w tym stawie,  

lubię łapać muszki  

i skakać po trawie.  

Umiem świetnie pływać  

i trochę nurkować,   

lubię też na liściu  

sobie leniuchować.    

Moja żabia mama  

kumka mi przed spaniem  

żabie kołysanki  

o groźnym bocianie.  

Jestem pożyteczna,   

bo szkodniki wcinam,  

jestem też chroniona,  

to Wam przypominam! 

Chłopcy i dziewczynki,  

gdy mnie zobaczycie,  

w ręce mnie nie bierzcie,  

bo mnie przestraszycie.  

Rozmowa z dzieckiem nt. żaby, zwrócenie uwagi na wypowiedzi dziecka . 



 

Zabawa matematyczna „Liczymy żabki, motylki, biedronki" - dzieci liczą ile żabek jest na 

obrazku  (można napisać cyferką lub zaznaczyć ilość owadów pionowymi kreskami),  

• biedronek 

• ślimaków 

Zabawa ruchowa „Zaczarowany staw” - na podłodze kładziemy mały kocyk „Staw” .Dziecko 

chodzi po pokoju, omijając kocyk „Staw” na sygnał rodzica „Bocian idzie" skacze na kocyk, tam  

bocian nie znajdzie żab. 

Zabawa „Czytaj ze mną”-(globalnie) wyrazy przygotowane na kartce: motyl, żaba- 

pokazujemy dziecku obrazek i wspólnie odczytujemy: żaba, motyl  

 „Żabka”- wykonanie żaby z talerzyka papierowego- zwrócenie uwagi na estetykę wykonywnej 

pracy. 

• Praca dziecka- malowanie talerzyka na zielono farbą- odłożenie talerzyka do 

wyschnięcia 

• Razem z dzieckiem należy przygotować pozostale elementy- łapki, języjk i oczka 

• Zagięcie talerzyka na pół, naklejenie oczek, łapek i języka  

• Po wykonaniu można nakleić żabke na kartkę 

• Zrobiona żabka może być też łapaczem much-  

Wspólne sprzątniecie miejsca pracy,pochwalenie dziecka . 



 

 

Zabawa żaba łapie muchy- dziecko trzyma żabkę- rodzic rzuca kawałki papieru- żabka łapie.  

Bzycząca zabawa -Zabawa logarytmiczna - dziecko powtarza bzyczące wyrazy 

https://www.youtube.com/watch?v=pL3M-z7n7Ts 



 

 



  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 


