
 

 

 

 

 

 

Dzień dobry!   

Witamy wszystkich w kolejnym tygodniu, w którym przyjrzymy się bliżej 

 łące wiosną.  

Dziękujemy za przesłane zdjęcia : prace są przepiękne a Wy – Kochane Dzieci, 

rośniecie i zmieniacie się , ale cóż – niedługo szkoła!   

A teraz zapraszamy do zabawy z następującymi propozycjami: 

18.05.2020 (poniedziałek) 

Temat tygodnia: 

„Łąka wiosną”. 

Temat dnia: „Motyle – latające kwiaty” 
 

1. Oglądanie obrazków, zdjęć przedstawiających łąkę.  

• Nazywanie zwierząt i roślin ( np. motyl, biedronka, stokrotka….) 

• Dzielenie nazw na sylaby i na głoski ( np. mo – tyl, m-o-t-y-l) 

•  Układanie zdań na temat łąki ze zdjęcia, obrazka ( np.: Na łące rośnie dużo kwiatów itp.) 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

2. Dziś w ramach porannej gimnastyki,  proponujemy poskakać i potańczyć do piosenek „Kto  jak 

skacze” oraz  „Woogie – boogie” – klikamy lub wklejamy poniższe linki. 

 https://www.youtube.com/watch?v=LNouuY9zrKQ 

https://www.youtube.com/watch?v=sXqaZUp2N-w 

 

3.Słuchanie wiersza I. R. Salach  „Łąka”.  

• Słuchanie wiersza (książka, s.76) 

        • Rozmowa na temat wiersza. 

 − Wymień nazwy mieszkańców łąki. 

         − Kto wydał bal na łące? 

 • Odszukiwanie i nazywanie zwierząt na obrazku. 

 

 Zabawa muzyczno-ruchowa „Taniec motyli.  

Dziecko porusza się po pokoju przy nagraniu spokojnej melodii, naśladując taniec motyli nad łąką. 

 

 4. Słuchanie ciekawostek o motylach:  

Motyle, inaczej łuskoskrzydłe, to uskrzydlone owady. Dzielimy je ze względu na wygląd i porę lotu 

na:  

– motyle dzienne 

 – ćmy. 

 Dzielimy je też ze względu na rozmiar na: 

 – motyle większe 

 – motyle mniejsze. 

 Motyle są drugą pod względem liczebności grupą owadów (pierwszą są chrząszcze). Na świecie 

występuje około 150 tysięcy motyli, w Polsce – ponad 3 tysiące. 

https://www.youtube.com/watch?v=LNouuY9zrKQ
https://www.youtube.com/watch?v=sXqaZUp2N-w


Zbudowane są z głowy (na której znajdują się oczy, czułki, aparat gębowy), tułowia i odwłoka. Na 

tułowiu znajdują się trzy pary odnóży. 

 Motyle żyją od kilku godzin do kilku miesięcy. 

 Przykładowe nazwy: paź królowej, paź żeglarz, niepylak Apollo, rusałka admirał, rusałka żałobnik, 

mieniak tęczowiec, rusałka pawik, rusałka pokrzywnik, czerwończyk dukacik, modraszek Arion…  

 

 

 
 

5. Ćwiczenia w książce, s. 77.  

Oglądanie obrazków. Opowiadanie, jak rozwija się motyl. Podawanie zapamiętanych nazw 

motyli. 



 
https://www.youtube.com/watch?v=zNeizTuJCgg – NARODZINY MOTYLA 

 

 

6. Ćwiczenia gimnastyczne – w ramach ćwiczeń można wykorzystać pomysły zawarte w 

poniższych linkach – potrzebne będą poduszki i np. taśma malarska – udanej zabawy! 

https://www.youtube.com/watch?v=j4EiXelSTkI 

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

 

6. Karta pracy „Czytam, piszę, liczę”, s. 88. Kolorowanie rysunku o tematyce wiosennej. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

J. niemiecki: 

 

Wprowadzenie słówek:  

 

- der Schmetterling (czyt.: der szmeterling) – MOTYL 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zNeizTuJCgg
https://www.youtube.com/watch?v=j4EiXelSTkI
https://www.youtube.com/watch?v=QLulnqyXCjs


Dziecko powtarza słówka, stara się je zapamiętać. Jeśli ma ochotę, może pokolorować 

motyla i kwiatki, przypominając sobie kolory w j. niemieckim (np. gelb- żółty, rosa – 

różowy, orange – pomarańczowy, blau – niebieski, rot- czerwony, grűn - zielony) 

 

 
 

 

- die Blumen (czyt.: di blumen) KWIATY  

 

 

 



 

 

 

 

 

Udanego dnia! 

 

 

 



 

19.05.2020 (wtorek) 

Dzień dobry!  

Temat dzisiejszy: „Czytamy o łące”  

 
 

1. Karta pracy „Czytam, piszę, liczę”, s. 89.  

Oglądanie zdjęć. Odszukiwanie wśród naklejek wyrazów – nazw zwierząt i roślin 

przedstawionych na zdjęciach. Naklejanie ich pod odpowiednimi zdjęciami. Rysowanie po 

śladzie rysunku trawy, kolorowanie rysunku. 

 

2. Ćwiczenia poranne –  proponujemy zabawę ruchowo – naśladowczą „ Na łące”, polegającą 

na naśladowaniu przez dziecko owadów i zwierząt, które można spotkać na łące np.: 

- pszczoła – dziecko biega na paluszkach i macha rękami zgiętymi w łokciach (naśladuje lot 

pszczoły), 

- konik polny – próbuje wykonać długie skoki obunóż  do przodu, 

- żabka – z pozycji podpartej dziecko wykonuje skoki do przodu wybijając się z nóg i 

podpierając się rękoma, 

- motyl – dziecko wykonuje posuwiste kroki i szerokie, wolne wymachy rąk w górę i dół. 

 

3. „Karty pracy”, cz. 4, s. 40, 41.  

• Oglądanie obrazka przedstawiającego łąkę w maju. Opowiadanie o nim. 

 − Co przedstawia obrazek? 

 − Co znajduje się na łące? 

− Jakie zwierzęta znajdują się na łące?  

• Podział na sylaby i na głoski nazw: mak, żaby, osy, motyle, trawa, stokrotka. 

 • Układanie zdań na temat obrazka. Np. 

-  Po łące chodzi bocian.  

- Na łące kwitną maki, jaskry i stokrotki. 

-  Nad kwiatami fruwają kolorowe motyle.  

• Liczenie słów w ułożonych zdaniach. (4, 7, 5) 

• Czytanie ( w miarę możliwości dziecka) wyrazów umieszczonych na dole kart . Wskazywanie 

na obrazku roślin i zwierząt, których nazwy odczytano.  

• Odszukiwanie wśród naklejek obrazków zwierząt i roślin. Naklejanie ich na odpowiednie 

cienie. 

 



4. Zabawa  „Owady na kwiatach”. 

Dziecko biega ( naśladując dowolnego owada) pomiędzy rozłożonymi na dywanie kartkami z 

rysunkami kwiatów (jedna kartka – jeden kwiat), na których środku napisana jest któraś z cyfr 

od 0 do    10 (szóstki na kostkach zaklejamy i zastępujemy zerem).Rodzic rzuca dwoma 

kostkami do gry, dziecko dodaje liczbę oczek, które wypadły i „przysiada” na kartce z 

kwiatem o odpowiednim wyniku. 

 

5. „Karta pracy”, cz. 4, s. 42. 

 Łączenie sylab znajdujących się na rysunku drogi biegnącej od drugiego i od trzeciego 

dziecka. Kolorowanie dróg tych dzieci. Na końcu łączenie pozostałych sylab na drodze 

pierwszego dziecka, którego droga przecina się z pozostałymi drogami. Odczytanie tych nazw. 

Odszukanie wśród naklejek zdjęć zwierząt, których nazwy powstały. Naklejanie ich w 

odpowiednich miejscach. Rysowanie po śladzie drogi motyla lecącego do stokrotki. 

 

6.Kolorowa łąka – rozdmuchiwanie kropli farb i odbijanie palców maczanych w farbie. 

 

Oglądanie zdjęć przedstawiających łąkę wiosną (czasopisma, Internet, lub poniedziałkowe 

zajęcia). 

 − Jakie kolory wyróżniają się na łące?  

− Co jest zielone oprócz trawy?  

− Jakie kwiaty rosną na łące? 

 − Jakie zwierzęta spotykamy na łące? 

 Sposób wykonania pracy: 

 • Nakrapianie dołu kartki zieloną farbą za pomocą pędzla.  

• Rozdmuchiwanie zielonej farby za pomocą rurki do napojów (od dołu kartki do góry).  

• Nakrapianie nad rozdmuchaną zieloną farbą innych kolorów. 

 • Rozdmuchiwanie farb.  

• Odbijanie palca maczanego w farbie – tworzenie kwiatów, słońca… 

 

Pracę ,można  oczywiście wykonać wg indywidualnego pomysłu i wyobraźni dziecka, podany 

sposób jest jedynie propozycją. 

 

7. Zabawa wyzwalająca aktywność twórczą – „Gdybym był motylem”. 

 Dziecko wypowiada się na temat tego, co by robiło, gdyby było przez chwilę motylem. 

 

8. „Karta pracy”, cz. 4, s. 44. Łączenie pętli z obrazkami z właściwymi zapisami działań 

matematycznych. Wpisywanie odpowiednich liczb – wyników dodawania.  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) J. niemiecki: 

Wprowadzenie słówek : 

 

Die Biene   (czyt.: di bine) – pszczoła, 

 



 
 

 

Der Vogel (czyt.: fogel) – ptak 
 

 
 

        Dziecko powtarza słówka, wskazuje właściwą ilustrację, stara się je zapamiętać.  

Zabawa ruchowa: Dziecko biega po dywanie, na hasło rodzica : die Biene – naśladuje ruchem i 

dźwiękiem ( bzzzzz, bzzzzz) latającą pszczołę, a na hasło: der Vogel – fruwającego  ptaszka ( ćwir, 

ćwir…) 

 

 

Powyższe propozycje prosimy  traktować jak ćwiczenia i zabawę oraz dostosować do możliwości 

koncentracji swojego dziecka . 

Miłego dnia! 
 



                                                                                                                        

13.05.2020 (środa) 

 

   

Tworzymy muzykę – wykonanie instrumentów                    
 

 

1. Karta pracy Czytam, piszę, liczę, s. 82. Uzupełnianie figur w pętlach do 

10. Uzupełnianie tabeli według wzoru. 

 

2. Rytmiczne wymawianie rymowanki: 

Muzyka, muzyka wszędzie jest, słyszymy ją w lesie, na łące też. 

Słyszymy ją w domu, gdy cicho jest, słyszymy ją także, gdy pada deszcz. Muzyka, 

muzyka wszędzie jest. 

Dziecko za rodzicem powtarza rytmicznie tekst, klaszcząc przy tym. 

 

3. Wykonanie instrumentów. - 
Przedstawiam dwie propozycje wykonania przez dziecko instrumentu 

perkusyjnego. Dziecko wybiera sobie jeden i wykonuje. Może też wykonać 

dowolny inny instrument według własnego pomysłu. Miłej zabawy. 

 

1) Dziecko wypełnia puszki po napojach lub pudełko po jogurcie różnym 

materiałem, np.: grochem, kamyczkami, kaszą, makiem, zakleja otwory i 

ozdabia puszki lub pudełka samoprzylepnym papierem kolorowym. 

                                                 lub 

2) Dziecko nawleka na izolowany drut drewniane korale lub klocki, łączy 

końcówki drutu, zakręcając je. 

 

 

    Dziecko gra na zrobionym przez siebie instrumencie i śpiewa ulubioną 

piosenkę. Może też zagrać do ulubionej piosenki włączonej na odtwarzaczu CD, 

laptopie , telefonie czy innym nośniku. Miłej zabawy!!! 

  

Jeśli ktoś będzie miał ochotę pochwalić się swoją kompozycją muzyczną, 

czekamy na filmiki . Można je przesłać na adres mailowy grupy lub 

przedszkola. 

 

 

 

 
 

 

 



21.05.2020 (czwartek) 

Dzień dobry!  

Temat dzisiejszy: „Biedronka” 

 
1.  Ćwiczenia oddechowe – mówienie na jednym wydechu tekstu:  

 

Często zwierząt nie widzimy, 

bo barwą się do miejsca pobytu upodobniły.  

 

2. Rozmowa na temat barwy ochronnej. 

 

 − Co to jest barwa ochronna?  

 

Ubarwienie ochronne polega na upodobnieniu się barwą ciała i jej deseniem 

(wzorem)  do środowiska, w którym dane zwierzę żyje. Ubarwienie ochronne jest 

bardzo szeroko rozpowszechnione wśród zwierząt. ... Niektóre motyle mają na 

skrzydłach kolor i deseń identyczny, jak kora drzew, na których zwykle siadają. 

 

 
 

− Które zwierzęta upodabniają się do otoczenia – te bezbronne czy drapieżniki? (bezbronne) 

 

3. Ćwiczenia w książce, s. 78.  

Oglądanie zdjęć zwierząt przystosowujących swój wygląd do środowiska, w którym żyją. 

 



4. Dziś w ramach porannej gimnastyki,  proponujemy powrót do wygibasów z poniedziałku przy 

piosenkach :„Kto  jak skacze” oraz  „Woogie – boogie” – kliknij lub wklej poniższe linki. 

 https://www.youtube.com/watch?v=LNouuY9zrKQ 

https://www.youtube.com/watch?v=sXqaZUp2N-w 

 

 

 

 

  5.Zapoznanie z monetami o nominałach: 1 zł, 2 zł, 5 zł, i banknotem o nominale 10 zł.  

 

 
 

 
 

-  Odczytywanie ( oczywiście wg możliwości dziecka) wyrazów: 

 

 bankier                     banknoty                      bankomat 
 

 − Kim jest bankier?          

  Bankier – właściciel banku, osoba prowadząca bank. 

 

-  Czym się zajmuje?      

https://www.youtube.com/watch?v=LNouuY9zrKQ
https://www.youtube.com/watch?v=sXqaZUp2N-w


 Bankier to odpowiedzialna i poważna praca, która wymaga ogromnej wiedzy i umiejętności, 

a także dyskrecji i rozwagi. 

 

 − Do czego służy bankomat? 

Bankomat – automatyczne urządzenie służące przede wszystkim do wypłaty gotówki za 

pomocą karty płatniczej.  

 

 − Co to są banknoty?  

Banknot - to inaczej papierowy pieniądz (drukowany na specjalnym papierze). 

 

• Wyodrębnienie wspólnego wyrazu z powyższych wyrazów (bank).  

 

-  Rozmowa na temat banku (swobodne wypowiedzi dziecka) 

− Co to jest bank? 

 − Czy jest potrzebny? Dlaczego? 

 − Kto pracuje w banku? 

 − Co powinni umieć ludzie pracujący w banku?  

 

-  Zabawa „ Kto nadaje się na bankiera?”  

Rodzic ma kartoniki z działaniami bez zapisanych wyników. Pokazuje je kolejno, a dziecko liczy na 

palcach i podaje wyniki. Np. 2 + 8 = ..., 3 + 6 = ... , 4 + 6 = ... , 5 + 5 = ... , 2 + 7 = ... 

 

6. Rozpoznawanie i nazywanie nominałów monet. 

•   Rodzic pokazuje dziecku monety: 1 zł, 2 zł, 5 zł. - dziecko stara się je nazwać. 

 

 • Rozpoznawanie banknotu. Rodzic wyjaśnia, że mamy banknoty o nominałach: 10 zł, 20 zł, 50 zł, 

100 zł, 200 zł, 500 zł.  

 

 
 

 



 

 7. Zabawa własnymi, wykonanymi samodzielnie, sylwetami pieniędzy. 

 Dziecko dostaje papierowe koła wielkości poznanych monet i prostokąty wielkości  banknotu 10 zł. 

Pisze na nich liczby odpowiadające ich nominałom. Rodzic przygotowuje sklep z zabawkami. Przy 

każdym towarze jest umieszczona cena.  Dziecko na zmianę z rodzicem jest klientem i sprzedawcą – 

miłej zabawy! 

 

8. Karty pracy, cz. 4, s. 48, 49.  

• Oglądanie zdjęć monet i banknotów. Czytanie napisów ( z pomocą rodzica ) 

• Liczenie pieniędzy na zdjęciach. Odszukiwanie wśród naklejek zdjęć monet lub banknotu i 

naklejanie ich w odpowiednich miejscach. 

 • Rozmienianie pieniędzy na drobniejsze – odszukanie wśród naklejek zdjęć monet i naklejenie ich w 

odpowiednich miejscach. 

 

9.Wykonanie pracy plastycznej „Biedronka” (Wyprawka plastyczna).  

 

1. Czytanie tekstu ( każdy wg swoich możliwości – pomoc rodzica mile widziana ): 

 

Biedronki to owady.  

W Polsce spotykamy biedronki dwukropki i 

siedmiokropki.  

Każdy ogrodnik wie, że biedronka jest pomocnym mu 

owadem. 
 

 -  Słuchanie ciekawostek na temat biedronek. 

 

 Biedronki to pospolita nazwa chrząszczy z rodziny biedronkowatych. Są to 

pożyteczne owady: zjadają szkodniki roślin – mszyce, czerwce, gąsienice… 

 

 



 

10.Wykonanie pracy (Wyprawka plastyczna nr 20).  

 

Dziecko dostaje kartkę z narysowanymi elementami. Wycina je. Zaginają  i przyklejają według 

wzoru. Nakleja kropki na skrzydełkach biedronki.  

 

J. niemiecki: 

 

Wprowadzenie słówka :  

 

 der Marienkäfer ( czyt.: marinkejfer) – BIEDRONKA (dziecko powtarza, 

stara sie zapamiętać, wskazuje obrazek). 

 

Der Marienkäfer ist rot.      (biedronka jest czerwona) 

 

Liczymy kropki biedronki – utrwalenie liczebników: 

- eins    - 1 

- zwie    - 2 

- drei      - 3 

- vier       - 4 

                -  funf     - 5 

- sechs      6 

- sieben  - 7. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zadania, zabawy i ćwiczenia prosimy potraktować jako propozycje i dostosować je do 

chęci , stopnia zainteresowania i  koncentracji do swojego dziecka. 

 

MIŁEGO DNIA 

 

 



 16.05.2020 (piątek) 

 
 

                                   Aktywne słuchanie muzyki 

 
1. Karta pracy Czytam, piszę, liczę, s. 83. Oglądanie zdjęć. Czytanie nazw 

instrumentów i podawanie nazw pozostałych instrumentów. Granie podanych 

rytmów. 

2. Aktywne słuchanie muzyki – A. Vivaldi Cztery pory roku. Wiosna. 
https://www.youtube.com/watch?v=Z_tk-AhlA1o 

Dziecko wycina różne kwiaty z kolorowego papieru i układa je na kawałku 

zielonego materiału lub na kocu. Podczas zabawy wchodzi w rolę wiosennego 

wiatru, który pojawił się nad łąką. Dziecko chwyta kawałek materiału z jednej 

strony, a rodzic(lub rodzeństwo) z drugiej i podnoszą go w górę. Dziecko 

ilustruje muzykę następującym ruchem: 

 fragment wykonywany głośno – dziecko stoi w miejscu, porusza 

materiałem w taki sposób, żeby kwiatki podskakiwały wysoko do góry, 

  fragment wykonywany cicho – dziecko  porusza materiałem delikatniej, 

tak aby leżące na nim kwiatki podskakiwały niezbyt wysoko, 

  powtórzenie pierwszej czynności, 

  dziecko i rodzic wolno poruszają się w prawą stronę, 

  powtórzenie drugiej czynności, 

 dziecko i rodzic porusza się w lewą stronę, kładą materiał na podłodze. 

Improwizują ruchy wiatru, biegając po pokoju zgodnie z charakterem muzyki. 

Potem kładą się na plecach na dywanie i jeszcze nieznacznie poruszają rękami i 

nogami, ale coraz wolniej, aż na końcu zabawy zastygają bez ruchu – wiatr 

ucichł. 

 

 3. Słuchanie fragmentu wiersza A. Nosalskiego O dwunastu braciach. 

 

Wreszcie się zjawia maj wystrojony 

 i bzu przynosi pełne brzemiona. 

 Przez całe ranki, całe wieczory 

gra na fujarce z wierzbowej kory. 

 

Rodzic czyta dziecku wierszyk, a następnie zadaje pytania: 

 − Jak nazywa się nowy miesiąc? 

− Jak nazywał się miesiąc przed majem? 

− Gałązki jakiego kwitnącego krzewu nam przynosi? 

− Co jeszcze dzieje się w przyrodzie w maju? 

 

• Oglądanie gałązek bzu, wąchanie go. 
 


