
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 11.05.2020   

„Gąsienica- tajemnica” – historyjka obrazkowa połączona z rysowaniem „Od gąsienicy do 
motyla”. Dziecko poznaje przemiany rozwojowe od gąsienicy do motyla. Porządkuje historyjkę 
obrazkową. Wiąże przyczyny skutki według chronologii wydarzeń: stosuje zwroty: najpierw, 
potem, później, na końcu. (IV 2, 5, 18) 

„Motyle”- Oglądanie motyli w książce „Owady”, próba wypowiedzi dzieci nt. różnych 
gatunków motyli. 

„Ile ich?”- słuchanie wiersza Hanny Łochockiej  

Kwiaty fruwające. 

Motyle.                                                                  

-A skąd ich aż tyle na tej łące?  

ten gładki, ten w latki, 

tamten w oczka pawie, 

ten malutki, 

prawie znika w trawie.. 



Cytrynek, bielinek, 

modraszek- lazurek, 

apollo, admirał, 

a tam leci w górę paź królowej. 

-Jakiej to? 

-Wiosny oczywiście. Ile ich razem lata?                                                        

Ile siada na kwiatach? 

Zliczyliście? 

„Motyl- Motylek”- dzieci dokonują analizę i syntezę sylabową: mo-tyl, mo-ty-lek  

 Dziecko przelicza motyle i określają ich liczbę za pomocą liczebnika. Omawiają wzory 
na skrzydłach motyli. Wyraźnie wypowiadają nazwy: cytrynek, bielinek, modraszek, 
lazurek, apollo, admirał, paź królowej. 

„Gąsienica- tajemnica”- Rodzic czyta wiersz Doroty Gellner. 

Idzie ścieżką gąsienica- 

Kolorowa tajemnica. 

Krótkich nóżek mnóstwo ma… 

Jedną robi „pa, pa!” 

Do widzenia! Do widzenia! 

Czary-mary- już mnie nie ma! 

Nitką się owinę cała 

I przez zimę będę spała! 

Gdy ochłodzi się na dworze, 

Będę spała jak w śpiworze! 

Już się niby 

Nic nie dzieje, 

Kokon się na wietrze chwieje, 

Gąsienica w środku śpi,  

Zatrzasnęła 

Wszystkie drzwi. 

A na wiosnę- 



Patrzcie teraz! 

Ktoś w kokonie 

Drzwi otwiera! 

Kiwa do nas 

Skrzydełkami… 

Kto to jest? Powiedzcie sami! 

Rodzic zadaje pytania dziecku?: 

 Kto szedł ścieżką? 
 Jak wyglądała gąsienica? 
 Co robiła przed zimą gąsienica? 
 W czym przespała zimę?  
 Co się stało na wiosnę? 

„Gąsienica – tajemnica”- historyjka obrazkowa. Opowiadanie na podstawie obrazków 
umieszczonych w różnej kolejności. Wspólnie z dzieckiem układamy historyjkę według 
kolejności zdarzeń. Dziecko powinno stosować zwroty:  

 najpierw, potem, później, na końcu. 

„Od gąsienicy do motyla”- proponuję wyciąć obrazki, niech dziecko samodzielnie ułoży wg. 
kolejności zdarzeń, następnie naklei na kartkę.  Dziecko powinno opowiedzieć historię 
gąsienicy. Dokonać analizę i syntezę sylabową, wyrazu motyl: mo - tyl,  

 



 



Ćwiczenie graficzne 

 

„Motyl” ćwiczenie graficzne dla chętnych – można pokolorować kredkami lub pomalować 
farbami akwarelowymi.  

Wtorek  12.05.2020   

„Biedronka i muchomor?”-nauka piosenki . Dzieci rozwijają pamięć słowną, muzyczną i 
ruchową. Dz. poszerzają zasób słownictwa o pojęcia dotyczące przyrody, rozróżniają i 
nazywają  niektóre owady :mrówkę, chrząszcza, biedronkę i motyla. Doskonalą, analizę i 
syntezę sylabową. Potrafią ułożyć elementy tak , aby w każdej grupie było ich tyle samo, 
stosują liczebniki główne. Kształcą koncentrację i możliwość wyciągania wniosków biorąc 
udział w zabawie badawczej  (IV 2, 5, 7, 8 ).  

 

Tyciutki pajączek https://youtu.be/iyUHe_mw1cE 

Zabawa z pokazywaniem „Jam jest żabka”       Karaoke dla dzieci - Żabki - z wokalem 

https://www.youtube.com/watch?v=TxzCBYr7PyQ 

Dziecko pokazuje treść piosenki, naśladuje głosy żabki 

Jam jest żabka, tyś jest żabka. – dz. pokazuje na siebie  

My nie mamy nic takiego  - dziecko kręci głową 

Jedna łapka, druga łapka, - dziecko pokazuje jedna rękę do góry, drugą rękę do góry 



Skrzydełka żadnego. – dziecko unosi ręce łokciami do góry 2x 

U-ła-kła-kła! U-ła-kła-kła! –powtarza z akcentem na u 

 My nie mamy nic takiego: 

 Jedna łapka, druga łapka, 

 Skrzydełka żadnego. 

Nauka piosenki pt. „Biedronka i muchomor”. Prezentujemy dziecku piosenkę. 

Śpiewające Brzdące - Biedronka i muchomor  

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

 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, 

 Kropka w kropkę jest kropeczka. (4x) 

 Rozmowa na temat treści piosenki, wypowiedzi dzieci. 

Nauka piosenki, dziecko uczy się słów piosenki powtarzając za rodzicem, frazy melodyczno –słowne.   

Wspólny śpiew z dzieckiem piosenki zapamiętanej zwrotki i refrenu ( w ciągu dnia proszę włączać 
piosenkę w celu jej  utrwalenia)  



Zabawa „Biedronka i  muchomor”- dziecko biega bezpiecznie po pokoju na sygnał: muchomor- 
zatrzymują się na jednej nodze tworząc z rąk kapelusz dzieli na sylaby wyraz: muchomor, na sygnał 
biedronka – dziecko zatrzymuje się dzielą na sylaby wyraz: biedronka  i palcem w powietrzu rysuje 
kropki mówiąc: tu kropeczka, tam kropeczka.   

Ciekawostki  

„Mieszkańcy łąki”-mrówki, chrząszcze, biedronki i motyle- to są owady, posiadają skrzydła i 6 nóżek. 
Chrząszcze mają gryzący aparat gębowy i dwie pary skrzydeł, pierwsze przekształcone są w grube 
pokrywy i nie biorą udziału w locie, służą do osłaniania skrzydeł drugiej pary. Kolory skrzydeł zależą od 
gatunku . Jednym z nich są biedronki o czerwonych lub pomarańczowych skrzydłach, różnią się liczbą 
kropek.  

 Siedmiokropka, występuje w Polsce , nazywana jest też bożą krówką , ma czarną główkę z biała 
plamką z każdej strony i po trzy kropki na każdym czerwonym  skrzydle. Siódma kropka 
znajduje się na złączeniu pokryw (tuż przy głowie).  

 Motyle można podzielić na dzienne i nocne czyli ćmy. Skrzydła niektórych motyli pachną. 
 Wygląd mrówek zależy od zadania, jakie wykonują w mrowisku. Wszystkie mrówki, oprócz 

robotnic, mają cienkie i przeźroczyste skrzydła. Mrowisko zawsze zakłada królowa, zbudowane 
jest z igieł i suchych liści obsypane ziemią.  

 „Ile kropek ma biedronka? ”- dziecko siada do stołu, rodzic pokazuje sylwety biedronek z różną liczbą 
kropek. Rodzic przypomina, ze każda biedronka ma swoją nazwę, która zależy od liczby kropek na jej 
czerwonych lub pomarańczowych skrzydełkach. Biedronka o, której wcześniej rozmawialiśmy 
nazywała się siedmiokropka bo miała siedem kropek.  

 Rodzic zdejmuje kolejno po jednej kropce dzieci liczą i mówią ile zostało kropek i nazywają jak 
nazywa się biedronka: jednokropka, dwu kropka, trzy kropka itp. dziecko ,liczy kropeczki na 
skrzydłach biedronek. 

  Rodzic  zwraca się do dziecka: chciałbym, żeby na każdym listku usiadła jedna biedronka . 
dziecko liczy ile biedronek jest na każdym listku.  

 Dziecko sprawdza, czy na każdym listku jest jedna biedronka , czyli tyle samo biedronek.  
 Rodzic na jednym listku kładzie biedronkę, mówi: na tym listku usiadła jeszcze jedna 

biedronka. Ile ich teraz tutaj siedzi? A na tym listku ile jest biedronek? A na tym? Czy na 
każdym listku siedzi tyle samo biedronek? Co trzeba zrobić , żeby ich było tyle samo? 

 Dziecko dokłada po jednej biedronce, liczy jeszcze raz i mówi, że jest tyle samo biedronek na 
każdym listku. 

 Rodzic zdejmuje z jednego listka jedna biedronkę mówiąc: jedna biedronka odleciała , ile 
biedronek siedzi na tym listku? A na pozostałych? Proszę zdjąć tyle biedronek, by na 
pozostałych listkach było, tyle samo, co na tym? 

 Dziecko wykonuje zadanie, rodzic sprawdza . 

„Biedronka i  muchomor”- ponowny śpiew piosenki 
https://www.youtube.com/watch?v=IMXHCmLDkZE 

„Zabawy buzi i języka”- kształcenie aparatu mowy. Zabawa z rymowanką:  

Dzieci rytmicznie powtarzają za rodzicem słowa:  

 Biedroneczko leć do nieba, przynieś mi kawałek chleba. 
 Bie -dro-ne- czko  leć do nie-ba, przy- nieś  mi ka-wa-łek chle- ba. 



„Biedronka”- zabawa badawcza – sylwetka biedronki i lusterko, sylwetki biedronek 
podzielone na pół z różną ilością kropek.  

Dziecko siedzi przy stoliku . Rodzic składa biedronkę na pół, mówi, że jest część prawa i lewa 
zwraca uwagę na oś symetrii- , że są dwie identyczne części ciała. Dziecko porównuje lewą i 
prawą część  ciała biedronki. Dziecko dostaje lusterko i prawą lub lewą część ciała biedronki. 
Zadaniem dziecka jest odnalezienie drugiej części biedronki  spośród położonych na środku 
stolika. Pomoże mu lusterko, w którym po przyłożeniu do środkowej linii biedronki zobaczy 
poszukiwaną druga połowę. Pomagamy dziecku w wykonaniu zadania. Chwalimy . 

Środa  13.05.2020 

„Pracowite mrówki”- 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, szaliczek . 

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, szal. 

Zapraszam do wiosennych ćwiczeń gimnastycznych. 

1. „Kwiaty na łące” – ćwiczenia dużych grup mięśniowych. Dzieci w siadzie skrzyżnym, ręce 
mają na kolanach, głowa nisko pochylona. 

Na hasło: Kwiaty otwierają się na słońcu – wyprost z uniesieniem ramion w górę. Na: Kwiaty 
zamykają się wieczorem – powrót do poprzedniej pozycji. 

2. „Myszki wyszły z norki” – zabawa z elementem czworakowania. Dzieci – myszki, chodzą na 
czworakach, zatrzymują się w przysiadzie – myszka myje pyszczek – pocieranie rękami 
policzków. 

3. „Lecą motyle” – ćwiczenie ramion. Lekki bieg z jednoczesnym poruszaniem rozłożonych 
szeroko ramion – w górę i w dół. Odpoczynek w przysiadzie – motyl usiadł na kwiatku i złożył 
skrzydła. 

4. „Krety” – zabawa z elementem pełzania. Przysiad podparty, przejście do leżenia na brzuchu. 
Poruszanie się poprzez odpychanie rękami i nogami od podłogi. Zwracamy uwagę, aby dzieci 
nie układały rąk pod klatką piersiową. 

5. „Wąchamy kwiaty” – ćwiczenie oddechowe. Dzieci chodzą swobodnie. Co jakiś czas 
pochylają się i naśladują wąchanie kwiatów. 

6. „Lecą ptaki” – zabawa bieżnia. Bieg w różnych kierunkach, ręce ułożone w skrzydełka. 
Zatrzymanie się w przysiadzie – ptaki dziobią ziarenka. 

7. „Gąsienica” – ćwiczenie stóp. Chód z naprzemiennym poruszaniem palcami stóp. Palce stóp 
podkurczają się i prostują. 



8. „Liski wyszły z nory” – zabawa z elementem czworakowania. Dzieci chodzą na czworakach 
w różnych kierunkach. Zatrzymują się – lisek zranił się w łapkę, i idą dalej na trzech kończynach, 
jedną mają uniesioną lekko w górę. Po chwili chodzenia na trzech kończynach powrót do 
czworakowania. 

9. „Wygrzewamy się na słońcu” – ćwiczenie relaksacyjne. Swobodne leżenie na podłodze, na 
boku, na plecach. Przekładanie się i przyjmowanie innej pozycji. 

10. „Po wysokiej trawie” – marsz z wysokim unoszeniem kolan. 

Zachęcam do wspólnych rodzinnych ćwiczeń! 

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!!! 

 Propozycja 1. Chleb z masłem orzechowym lub dżemem z bananem, jabłkiem. 
 Propozycja 2. Naturalny jogurt z owocami i śniadaniowymi płatkami  

  

Czwartek  14.05.2020 

„Co tak w trawie piszczy?”- słuchanie wiersza Agnieszki Frączek. Dzieci wzbogacają wiedzę na 
temat życia i znaczenia owadów. Usprawniają, aparat artykulacyjny, kształcą kompetencje 
językowe. Dzieci rozwijają spostrzegawczość i pamięć wzrokową, pobudzają zmysł węchu. 
Wdrażanie do globalnego czytania wybranych wyrazów : (  ob. I 1,  II 3, 9, ob. III 2 IV 1, 4, 
5,2,10, 18) 

Będą potrzebne napisy: biedronka, żuczek , mrówka, pasikonik,  4 chusteczki zaznaczone 4 
różnymi kolorami w górnym rogu; żółtym, zielonym, czerwonym, niebieskim,  kwiatowa 
woda toaletowa, kartki z narysowanymi 4 kwadratami, kredki; w kolorach żółtym, zielonym, 
czerwonym. 

„Biedronka i  muchomor”- śpiew piosenki 
https://www.youtube.com/watch?v=IMXHCmLDkZE 

 



   

„Gra w zielone”-  

- Grasz w zielone?   

- Gram  

- Masz zielone ? 

- Mam. 



- Ja mam listek 

- Ja mam trawkę. 

- A ja mam zieloną żabkę  

Nie do tego służą ręce. 

Żabkę szybko wrzuć do stawu, 

Nie jest przecież do zabawy. 

A ta biedna, zmięta trawka, 

Przecież to też nie zabawka. 

Graj w zielone, lecz nie zrywaj, 

Bo przyrody nam ubywa! 

Dziecko porównują , w jaki sposób grały w zielone dzieci, o których opowiada wierszyk. 

Dziecko wyszukuje zielonych przedmiotów w pokoju, kuchni, (lodówce). Próbuje określić, ich 
cechy; miękkie, twarde, suche itp.  

„Co piszczy w trawie?”- rodzic czyta wiersz; 

Rechu -rechu! 

Bzyk! 

Kum-kum! 

Co się dzieje, skąd ten szum? 

Ćwirku- ćwirku! 

Piii! 

Plum-plum! 

W trawie żyje stworzeń tłum! 

Żuczek kupił tu mieszkanie 

(cały rok pracował na nie) 

Obok dom wynajął jeżyk, 

A pod krzakiem dzikich jeżyn 

Spodobało się jaszczurkom 

I ropuszce z małą córką. 

Pod łopianem jest gospoda 

(właśnie kelner mknie po schodach), 



gdzie zbierają się na plotki 

mrówka Stefcia i jej ciotki. 

W mleczach stoi kopczyk kreta, 

Przed nim, zaś na taboretach, 

Siedzą krecik z panią krecią 

I czytają książki dzieciom. 

W tej uroczej okolicy 

Leży willa miss dżdżownicy 

Dom z basenem pani żabki 

(pszczółki tam pływają statkiem), 

Rezydencja szarych myszek 

(zbudowana z wonnych szyszek) 

Sklepik (pięknie urządzony) 

i przedszkole dla gryzoni.  

A najmilej jest wieczorem, 

Gdy pod wielkim muchomorem 

Pasikonik swym zwyczajem 

Koncert na skrzypeczkach daje. 

Ćwirku-ćwirku! 

Bzyk! 

Kum- kum! W trawie mieszka stworzeń tłum! 

I dlatego bądź łaskawy. 

nie  wypalać nigdy trawy! 

 Rozmowa z dzieckiem temat treści : 

 Jakie zwierzątka można usłyszeć w trawie? 
 Jak one mówiły? 
 Czy wszystkie małe zwierzątka można słyszeć?   

 „Żuczek, mrówka, pasikonik, ”- analiza i synteza sylabowa wyrazów; żu-czek, mró - wka, pa- 
si-  ko- nik. Globalne czytanie wyrazów; biedronka, żuczek , mrówka. 

Zabawa ruchowa „Pszczółki”- bieżna dziecko biega bezpiecznie po pokoju, i bzyczy: bzz, bzz 
na sygnał rodzica zatrzymuje się siadając po turecku. Zabawę powtarzamy.  



„Koncert” - Ćwiczenie artykulacyjne na wyrazach dźwiękonaśladowczych  - Rodzic mówi , 
dziecko naśladuje: 

 Na łące, ma się odbyć pszczeli koncert, do udziału zaproszono owady: pszczoły : bzzz, 
bzzz, bzum, bzum, zzz, zzz- dzieci powtarzają.  

 Teraz pora na polne koniki: cyk, cyk, cyk, cyk - dzieci powtarzają. 
 Nadlatują trzmiele wwwwww- dzieci powtarzają. 
 Chyba też zagrają trzmiele: żżż, żżz, żżż- dzieci powtarzają. 
 I jeszcze cykady: cytcyt, cytcyt- dzieci powtarzają. 

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

„Zabawa pachnący kwiatek”- rodzic kładzie na stole 4 chusteczki , 4 chusteczki zaznaczone 4 
różnymi kolorami w górnym rogu; żółtym, zielonym, czerwonym, niebieskim,  kwiatowa woda 
toaletowa, kartki z narysowanymi 4 kwadratami, kredki w kolorach żółtym, zielonym, 
czerwonym, niebieskim. 

Dziecko kolejno wącha chusteczki  - jedna z nich nasączona jest wodą kwiatową, następnie 
dziecko wraca do stolika, na którym leżą kartki z narysowanymi 4 kwadratami. Dziecko 
koloruje  1 kwadrat w takim kolorze w jakim jest oznaczona pachnąca chusteczka.  

 

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

Ćwiczenie kodowane dla chętnych  

 

Piątek 08.05.2020 

„Pszczółki, biedronki, motylki”- wykonanie owadów techniką origami z koła. Dziecko utrwala 
znajomości kształtu  koła. Potrafi umiejętnie porównywać wielkości, doskonali sprawność 
manualną. Dziecko kształtuje umiejętność liczenia. Rozwija wyobraźnię i twórczą inwencje.  
(ob. I 5,7,8,9, IV 4, 15) 



Potrzebne materiały: 

• zielona bibuła krepina , lub zielony papier( może być pomalowany na zielono) 

•papierowe elementy w kształcie koła o średnicy ok. 5 cm. I 7 cm (kolorowe po obu stronach); 

•koła czerwone, żółte, różnokolorowe 

 klej, nić, czarny mazak, taśma klejąca 

Zagadki: 

Pszczoła  

Nad laką często lata, 

Zbierając nektar w kwiatach. 

Bardzo słodko smakuje 

To, co w ulu produkuje 

Motyl 

W pogodny dzień nad łąką lekko lata, 

Suszy skrzydełka w słońcu, siadając na kwiatach. 

Biedronka  

Mała, czerwona,  

Boża krówka zwana, 

Ma czarne kropeczki- 

Z tego jest nam znana. 

Zabawa manualna „staw” - dziecko bierze do ręki bibułę zieloną, układają z niej łąkę na kartce. 

Rodzic wyjaśnia, że krepina będzie miejscem, dla gości z łąki.  

Rodzic prezentuje wycięte koła w kolorze: dzieci określają, że to są koła, różniące się kolorem, 
wielkością; jedne są duże inne są małe. 

 Czerwonym – na biedronki – 2 obustronne czerwone koła jednakowej wielkości, 
składamy na pół. Połówkę jednego koła smarujemy klejem i łączymy z połówką 
drugiego koła, rysujemy lub naklejamy czarne kropki. 

 Żółtym –na pszczółki – na jednym dużym kołku rysujemy czarnym mazakiem pasy, 4 
niebieskie kółka doklejamy do kółka żółtego, tworząc skrzydełka 

 Różnokolorowe koła – motylki 4 różnokolorowe kółka składamy na pół, po 2 wkładamy 
do połowy, a następnie łączymy ze sobą. 



Zabawa ruchowa „Owady na łące” – dzieci bezpiecznie poruszają się po pokoju, na sygnał 
rodzica owady- naśladują : biedronki- siadają na trawie, motyle, z gracją fruwają , na sygnał 
składają skrzydła. 

 

Gotowe owady taśmą klejącą wraz z rodzicem dzieci mocują na jednej nitce na różnych 
wysokościach lub układają na krepinie.  

Dzieci określają położenie owadów, wyżej niżej na środku, obok :na stawie, przeliczają  

Wspólne sprzątniecie miejsca pracy, pochwalenie dziecka . 

„Słodki -jak miód”- empiryczno- organoleptyczne poznawanie powiedzenia. Dziecko siada 
do stołu, na którym stoi naczynie z miodem. Rodzic się pyta , czy wie, co znajduje się w słoiku 
i skąd pochodzi. Rodzic może podpowiedzieć, następnie pyta: 

 Czy słyszeliście o powiedzeniu „słodki jak miód”? 
 Wspólnie wyjaśnimy to powiedzenie? 
 Spróbujcie miodu. Jaki ma smak? Kwaśny? Słodki? Bardzo słodki? 
 Czy wiecie co oznacza powiedzenie „słodki jak miód?” 
 Jaki jest jeszcze miód? – dzieci mogą powiedzieć jaki ma kolor, konsystencje.  

„Obliż miód” zabawa doskonaląca aparat mowy - dzieci jedzą, łyżeczką miód, oblizują się 
językiem, raz w prawo raz w lewo.  

 



 



 

 


