
Poniedziałek 18.05.2020 r. Barwa ochronna 

 

I. Oglądanie obrazka. Określanie, co się dzieje na łące w maju. 

Słuchanie piosenki Wiosna na łące. 

Zabawa rytmiczno-artykulacyjna z wykorzystaniem wiersza Teresy 

Fiutowskiej Żabie łapki. 

II. 1. Słuchanie opowiadania Małgorzaty Strękowskiej-Zaremby Zabawa w 

chowanego. Cele: rozwijanie mowy; wyjaśnianie znaczenia barwy 

ochronnej dla zwierząt. 

2. Majowa łąka – praca plastyczna. Cele: rozwijanie sprawności 

manualnej; dostrzeganie piękna majowej przyrody. 

III. Rozwiązywanie zagadek Bożeny Formy Mieszkańcy łąki. 

Zapoznanie z cyklem rozwojowym motyla. 

Ćwiczenia w czytaniu – dopasowywanie nazw zwierząt i roślin do 

przedstawiających je obrazków. 

IV 2, IV 18 

IV 7, IV 18 

IV 1, IV 2 

 

IV 2, IV 5, 

IV 18 

 

I 5, II 11, IV 2, 

IV 8, IV 18 

IV 5, IV 7 

IV 5 

IV 5, IV 18 

IV 4, IV 18 

 

Piosenki Wiosna na łące. 

I. Dziś na łąkę przyszła Wiosna 

w kwiecistej sukience, 

budzi maki i stokrotki, 

jaskry i kaczeńce. 

 

Ref.: Ptaki trele wyśpiewują, 

świeci ciepłe słońce, 

w rosie kąpią się biedronki. 

 

II. Świerszcz zielone stroi skrzypce, 

da dziś pierwszy koncert. 

Tańczą pszczoły i motyle, 

żabki i chrabąszcze. 

Ref.: Ptaki… 

 

III. Tak się wszyscy cieszą wiosną, 

tańczą i śpiewają, 

nawet krecik wyszedł z norki, 

z myszką pląsa żwawo. 

Ref.: Ptaki… 

Opowiadania Małgorzaty Strękowskiej-Zaremby Zabawa w chowanego. 

Za lasem płynie strumyk, za strumykiem rozpościera się łąka, na łące rosną zielona trawa 

i stokrotki o biało-żółtych kwiatach. I jeszcze wiele innych kolorowych kwiatów i zielonych roślin. 

Pewnego dnia biedronka, żabka, konik polny i motyl cytrynek bawili się na łące w chowanego. 

– Jeden, dwa, trzy... – mała biedroneczka odliczyła do dziesięciu i rozejrzała się dookoła. – 

Zaraz was znajdę – zawołała, pewna siebie. 

Po chwili wykrzyknęła radośnie: – Widzę cię, żabko! Siedzisz pod liściem mlecza! 

Biedronka sfrunęła na liść i zajrzała pod spód. 

Coś takiego! Żabki tam nie było. Wszędzie tylko zielone źdźbła trawy i liście roślin łąkowych tak 

samo zielone jak żabka. 

„To nie ten liść” – pomyślała i przeniosła się na sąsiedni, a potem na kolejny. 

O! Coś zielonego mignęło jej przed oczami! Biedronka rozpostarła małe skrzydełka. – Mam 

cię, koniku polny! Siedzisz między koniczynkami! Widzę cię! Zaraz będziesz zaklepany – ucieszyła 

się z odkrycia. 

– I hop! – biedroneczka usiadła na listku koniczyny. 



„Znowu nic?” – nie mogła się nadziwić, że pośród zieleni nie ma nawet śladu konika polnego. 

– Zdawało mi się – westchnęła, jednak już po chwili uśmiechnęła się szeroko. „Cytrynka na 

pewno znajdę. Jest większy od konika polnego i ruchliwszy od żabki” – pomyślała. 

Wzbiła się w górę, żeby objąć wzrokiem całą łąkę. Żółty kolor przyciągnął jej uwagę. 

– Jest! Widzę cię, motylku! 

Już po chwili siedziała na płatku stokrotki. Jednak to był tylko kwiat, a dookoła – tysiące 

podobnych. Czy któryś z nich był motylem cytrynkiem? Z pewnością nie. 

– Żabka, konik polny i motylek poszli sobie, a mnie zostawili – powiedziała rozczarowana 

biedronka. Zrobiło się jej bardzo przykro, że przyjaciele tak z nią postąpili. 

– Mylisz się, biedroneczko – odezwał się mądry ślimak. – Twoi przyjaciele wciąż są na łące. 

Trudno znaleźć zieloną żabkę i zielonego konika polnego pośród zielonej trawy. Niełatwo też 

wypatrzyć żółtego motyla, gdy łąka żółci się od kwiatów. Tak jednak powinno być. Barwa chroni 

twoich przyjaciół przed niebezpieczeństwem. Ci, którzy na nich polują, mają wielki kłopot 

z odróżnieniem motyla od kwiatka albo konika polnego czy żabki od zielonych liści. 

– To prawda – z zieleni wyskoczyli roześmiani przyjaciele biedronki: żabka i konik polny. 

– Najprawdziwsza prawda – potwierdził motylek cytrynek i wyfrunął z kępy żółtych jaskrów. 

– Nie przejmuj się, biedroneczko, że nas nie znalazłaś. Teraz ja będę szukał. Ukryj się 

dobrze. Żabka i konik polny też. 

Biedronka ucieszyła się z takiej zamiany. Ale gdzie znaleźć kryjówkę? Dookoła tyle zieleni. 

Czerwona biedronka w czarne kropki będzie widoczna z daleka. 

Szczęśliwie brzegiem rzeki szła uśmiechnięta od ucha do ucha Ada. Usiadła na skraju łąki, 

żeby odpocząć. Miała na sobie czerwone spodenki w czarne kropeczki. 

Biedroneczka aż wstrzymała oddech z zachwytu. – Lecę – powiedziała sobie. Skrzydełka, choć 

małe, poniosły ją na skraj łąki. Usiadła leciutko na pięknych spodniach dziewczynki i... znikła. 

A może wciąż tam siedzi. Jak myślicie? 

Wtorek 19.052020  Motyle i kwiaty 

  

I. Nazywanie zwierząt przedstawionych na zdjęciach. Otaczanie pętlą 

owadów. 

Ćwiczenia w liczeniu – Liczymy żabki. 

Utrwalanie refrenu piosenki Wiosna na łące. 

II. 1. Zabawy z sześcianem. Cele: zapoznanie z figurą – sześcianem; 

rozwijanie umiejętności szeregowania. 

2. Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 18 metodą Rudolfa Labana. Cel: 

rozwijanie sprawności fizycznej. 

III. Ćwiczenia w określaniu wartości logicznej zdań. 

Kolorowanka Łąka w maju. 

Zabawa z elementem dramy Jestem… 

Rysowanie szlaczków po śladach, a potem – samodzielnie. 

Zabawa ruchowa Motyle i kwiaty. 

I 7, IV 18 

 

IV 15 

 

IV 12 

 

I 8 

 

IV 5 

IV 8 

IV 1 

I 7, IV 8 

I 5 

 

Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 18 metodą Rudolfa Labana 

 

Zgodnie z muzyką – dzieci maszerują po obwodzie koła na palcach, gdy nagranie muzyki 

jest głośne, a w przysiadzie, gdy nagranie muzyki jest ciche. W czasie marszu nauczyciel 

rozdaje dzieciom złożone paski bibuły. 

• Tańczące bibułki – przy nagraniu dowolnej muzyki dzieci swobodnie tańczą i poruszają 

paskami bibułki trzymanymi najpierw w prawej, a potem w lewej ręce. Podczas przerwy 

w grze przykucają i układają z bibułki dowolne kształty na podłodze. 

• Po kole – na podłodze układają koła z bibułki i skaczą dookoła nich obunóż, w jedną i w drugą 

stronę. 

• Powitania bibułką – dotykają bibułką różnych części ciała wymienianych przez nauczyciela. 

• Jak najwyżej – wyrzucają bibułkę do góry, obserwują jej opadanie, i łapią ją tuż nad podłogą. 



• Sprytne palce – chwytają palcami stopy bibułkę leżącą na podłodze i podają ją sobie do rąk. 

• Pszczółki i niedźwiedzie – N. dzieli dzieci na dwie grupy – pszczółki i niedźwiedzie. Pszczółki 

znajdują się po jednej stronie sali i pilnują w ulu miodu. Niedźwiedzie, znajdujące się po 

drugiej stronie sali, skradają się na czworakach, żeby zabrać miód. Na mocne uderzenie 

w bębenek pszczoły ruszają do ataku na niedźwiedzie – biegną w ich kierunku, wymachując 

bibułkami, a niedźwiedzie uciekają na swoją część sali. Dwa uderzenia w bębenek są sygnałem 

do powrotu pszczół do ula. Przy powtórzeniu zabawy dzieci zamieniają się rolami. 

• Rysujemy ósemkę – dzieci przekładają bibułkę z ręki do ręki na kształt ósemki pomiędzy 

rozstawionymi nogami. 

• Lustro – jedno z dzieci z pary jest lustrem, które odbija ruchy partnera, naśladując je. 

• Wiatr i wiaterek – dzieci dmuchają na paski bibuły z większym i z mniejszym natężeniem. 

• Latające owady – zgniatają bibułkę w kulkę, rzucają przed siebie i podążają jej śladem. Na 

koniec wrzucają kulkę do obręczy, którą przygotował nauczyciel. 

• Marsz z muzyką – rytmicznie maszerują dookoła sali przy nagraniu marszowej melodii. 

Podczas przerwy w grze przykucają i wyskakują w górę. 

 

Środa 20.05.2020 r.  Wiosna na łące 

 

I. Zabawa Na wiosennej łące. 

Liczenie pszczół. Łączenie pszczół z plastrami, do których lecą. 

Kończenie 

kolorowania plastrów miodu. 

II. Zabawy przy piosence Wiosna na łące. Cele: reagowanie na ustalone 

hasła i sygnały muzyczne; rozwijanie umiejętności wokalnych. 

2. Wykonanie biedronek. Cele: rozwijanie sprawności manualnej; 

poznawanie budowy biedronki. 

III. Ćwiczenia logorytmiczne Rób to, o czym mówi wiersz. 

Aktywne słuchanie muzyki Antonia Vivaldiego Cztery pory roku. Wiosna. 

Zabawa rozwijająca koncentrację uwagi oraz umiejętność określania, 

kto należy do rodziny owadów: Owad czy nie? 

IV 1, IV 2 

IV 8, IV 15 

 

IV 7 

 

IV 8, IV 18 

 

I 5, IV 1 

IV 1, IV 7 

IV 4, IV 18 

 

Ćwiczenia logorytmiczne Rób to, o czym mówi wiersz. 

 

Dzieci poruszają się razem z N. zgodnie z tekstem wypowiadanego przez niego wierszyka. 

Następnie poruszają się same podczas recytacji przez N. 

Zrób do przodu cztery kroki, 

i rozejrzyj się na boki. 

Tupnij nogą raz i dwa, 

ta zabawa nadal trwa. 

Teraz w lewo jeden krok, 

przysiad, i do góry skok. 

Zrób do tyłu kroków trzy, 

by koledze otrzeć łzy. 
 

Czwartek 21.05.2020 r. Wiosenna łąka 

 



I. Odszukiwanie na obrazku ukrytych zwierząt. Nazywanie ich. Określanie, 

dlaczego trudno było je odszukać. 

Ćwiczenia w liczeniu – utrwalanie poznanych zapisów cyfrowych liczb. 

II. 1. Wycieczka na łąkę. Cele: obserwowanie roślin i zwierząt w naturalnym 

środowisku; wspólne zabawy na świeżym powietrzu. 

III. Swobodne wypowiedzi dzieci na temat wrażeń z wycieczki. 

Rysowanie łąki na zielonych kartkach pastelami olejnymi. 

Instrumentacja wiersza Bożeny Formy Wiosna. 

 

IV 2, IV 18 

 

IV 15 

I 5, II 11, IV 2, 

IV 18 

II11, IV5,IV18 

IV 8 

IV 7 

 
 

Rozmowa przed wycieczką Co nas czeka na łące? 

Zwrócenie uwagi, co można zobaczyć na łące. 

• W jaki sposób można spędzać czas na łące? 

Zachęcanie do wnikliwej obserwacji napotkanych podczas wycieczki roślin i zwierząt. 

• Poszukiwanie roślin i zwierząt, o których była mowa w przedszkolu. 

• Opisywanie ich rzeczywistego wyglądu. 

• Obserwowanie zachowania owadów, słuchanie wydawanych przez nie odgłosów. 

• Obserwowanie roślin poruszanych wiatrem, rozpoznawanie ich i nazywanie. 

• Oglądanie wybranych roślin lub zwierząt przez lupę. 

• Zbieranie znanych roślin w celu wykonania zielnika. 

• Robienie bukietów z kwiatów. 

 
 

Piątek 22.05.2020 r. Pierwsza kartka zielnika 

 

I. Kończenie rymowanek o łące. 

Ćwiczenia w czytaniu – uzupełnianie literami luk w wyrazach 

II. 1. Założenie pierwszej karty zielnika. Cele: rozwijanie zainteresowania 

przyrodą; poznawanie wybranych nazw roślin zielnych. 

2. Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 18 metodą Rudolfa Labana. Cel: 

rozwijanie sprawności fizycznej. 

III. Zabawa relaksacyjna Złota żaba. 

Czytanie zdań, pisanie znaku X pod wyrazem tak, jeżeli zdanie jest 

prawdziwe lub pod wyrazem nie, jeżeli zdanie jest fałszywe. 

Układanie sylwet owadów z klocków w kształcie figur geometrycznych. 

Utrwalanie materiału muzycznego z całego tygodnia. 

IV 2, IV 5 

I 6, IV 4 

 

II 11, IV 18 

I 8 

 

IV 1 

IV 4,IV 18 

 

I 5, IV 12 

IV 1, IV 12 

IV 7 

 

Kończenie rymowanek o łące. 

 

Trawa, kwiaty, biedronka – to na pewno… (łąka) 

Czerwone jak gotowane raki – to… (maki) 

Ma żółty środek, białe płatki, 

łodyga u niej wiotka. 

Ten łąkowy kwiat to… (stokrotka) 

Piegowata dama. Po łące chodzi od rana. 

Wygrzewa się w promykach słonka. 

To maleńka… (biedronka) 

Czy to fruwające kwiaty? Jest ich tyle! Nie, to… (motyle) 

Lata, lata koło nosa. Uwaga! To groźna… (osa) 

Lata, lata obok czoła. To miodna… (pszczoła) 

Ćwiczenia w czytaniu – uzupełnianie literami 

luk w wyrazach. 



Przygotowujemy wyrazy z brakującymi literami 

oraz litery. Dzieci uzupełniają luki 

literami i odczytują wyrazy. Np.: 

biedro…ka (n), jas…ier (k), t…awa (r), … 

aba (ż), kr…t (e)… 


