
  
 

                Witamy RODZICÓW I DZIECI w kolejnym tygodniu maja. 

Zapraszamy  do dalszej zabawy pod hasłem „Łąka w maju". 

 

     Jak zawsze pamiętajmy, aby kaŜdy dzień zaczynać od PORANNEJ GIMNASTYKI. 
                                                                         
 
                                                                     Nasze propozycje: 

     PONIEDZIAŁEK – 18.05.2020 

   I 1. Gimnastyka poranna. 

     Pomoce: klocek w kolorze Ŝółtym.  

    * " śaby na łące" . 
Dziecko jest Ŝabką. Skacze po łące. Rodzic wypowiada sylabę 
"kle, kle". śabka zatrzymuje się w bezruchu. Nasłuchuje, czy 
zbliŜa się bocian. Rodzic mówi: "Bzzz". śabka, uspokojona, 
nadal skacze wesoło po łące. Zabawę powtarzamy kilka razy.   

    * " Kwiat rośnie" .  
Dziecko siedzi w siadzie klęcznym. Pochyla się, głowę i ręce 
układa na kolanach. Na sygnał rodzica  - klaśnięcie - powoli się 
prostuje. Najpierw klęka, podnosi powoli do góry głowę i ręce, 
następnie wstaje, wspina się na palce, ręce wyciąga jak 
najwyŜej - "kwiat rośnie, wyciąga swe płatki do słońca". 
 
     * " Maki na łące" .  
Dziecko jest makiem. Rozkwita na zielonej łące. Stoi z rękami opuszczonymi wzdłuŜ tułowia. Rodzic 
pokazuje Ŝółty klocek symbolizujący słońce. "Maki rozkwitają" - dziecko stoi na jednej nodze, unosi 
powoli wyprostowane ręce, najpierw do boku, następnie do góry. Rodzic opuszcza klocek - "słońce 
zachodzi" - dziecko opuszcza wolno ręce, układa je wzdłuŜ tułowia, ponownie staje na dwóch nogach. 
Następuje zmiana nóg. 
 
     * Marsz.  
Dziecko maszeruje po obwodzie, np. dywanu, zmieniając kolejno pozycję (na palcach, na piętach, na 
całych stopach). 

 

  2. "Łąka" - układanie puzzli.   
Pomoce: wyprawka - puzzle "Łąka" (5-latki)  
Dziecko (5-latek), wypycha puzzle z karty wyprawki, 
 a następnie układa je w całość. 
 

KARTA PRACY  (5-LATKI):  cz.5, nr 28. 

 

KRASNOLUDKI 



 

 
KARTA PRACY (4-LATKI) 

 
Opowiedz co dzieje się na łące.  

UłóŜ w całość obrazek pocięty przez rodzica na części i przyklej go na kartkę. 

 

 

 

 

  

 

 

 



KARTA PRACY (4-LATKI) 
 

Rysuj ślimaka po śladzie. Pokoloruj rysunek. 

 

Nazwij zwierzęta przedstawione na zdjęciach. Naśladuj ich ruchy . 
 
 



 
 
II 1. " Zioła na łące" - oglądanie obrazków. Słuchanie ciekawostek na temat ziół. 
 
Rodzic pokazuje dziecku kolejno zdjęcia ziół babki lancetowatej, dziurawca zwyczajnego, rumianku  
i mniszka pospolitego. Opowiada ciekawostki na ich temat. 
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Mniszek pospolity pomaga np. gdy 
boli nas brzuch lub gdy nie mamy 
apetytu. Młode liście zbiera się na 
wiosnę. MoŜna z nich zrobić sałatkę 
lub dodawać do innych sałatek. 

Babka lancetowata ma bardzo cenne 
liście. MoŜna je zasuszyć lub stosować 
świeŜe, zaraz po zerwaniu. Liście ucina 
się przy ogonku, tuŜ nad ziemią. MoŜna 
je przykładać na oparzenia, stłuczenia 
czy trudno  gojące się rany. Najlepszym 
czasem na zbiory babki lancetowatej 
jest okres jej kwitnienia, czyli od maja 
do sierpnia. 
 

Rumianek jest bardzo popularnym 
ziołem, często stosowanym w leczeniu 
dzieci, np. wtedy, gdy boli gardło, bolą 
dziąsła lub gdy została podraŜniona 
skóra. Koszyczki rumianku zbiera się od 
maja do sierpnia. Suszy się je rozłoŜone 
w cieniu. 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Na zakończenie dziecko obserwuje przez lupę lub szkło powiększające, wcześniej wymienione zioła. 
Wymienia i wskazuje poszczególne części roślin. Sprawdza czy wszystkie zioła mają taką samą 
budowę. 

 
       Zabawa ruchowa "Na łące".  
Dziecko biega w róŜnych kierunkach. Na hasło rodzica: "zbieramy zioła", dziecko zatrzymuje się  
i "zrywa" zioła na łące. Zabawę powtarzamy kilka razy.  
 
 
   2. Zabawa rytmiczno - artykulacyjna "śabie łapki".  
Dziecko w parze z rodzicem, stoją naprzeciwko siebie.  
Rodzic mówi tekst i ilustruje go ruchem z dzieckiem. 
 
       Dwie zielone małe Ŝabki 
       tak nad stawem grają w łapki: 
       jedną łapką                                               podnoszą do góry prawą rękę zgiętą w łokciu, 
       klap, klap, klap.                                      uderzają o prawą dłoń rodzica, 
       Drugą łapką                                            podnoszą do góry lewą rękę zgiętą w łokciu, 
       klap, klap, klap.                                     uderzają o lewą dłoń rodzica, 
       Potem dwiema                                        podnoszą do góry obie ręce zgięte w łokciach, 
       klap, klap, klap.                                     uderzają w obie dłonie partnera, 
       Ty, bocianie,                                           przykucają i "groŜą bocianowi", poruszając 
       nas nie łap!                                             palcem wskazującym. 
  
       Zabawa ruchowa "Dumny bocian".  
Dziecko - bocian chodzi w pomieszczeniu z rękami zgiętymi w łokciach i przyciśniętymi do boków, 
prostując plecy i unosząc brodę. W czasie chodzenia stara się wysoko podnosić nogi. Na umówiony 
sygnał (np. klaśnięcie w dłonie), staje na jednej nodze z wyciągniętymi w bok rękami i mówi: "kle, 
kle..." 
 
 
 

Dziurawiec pospolity nazywany jest 
równieŜ zielem świętego Jana. Ma 
bardzo szerokie zastosowanie. 
Poprawia samopoczucie i działa 
przeciwbólowo. Ścina się górne części 
rośliny, wiąŜe w pęczki i suszy w 
ciepłym, przewiewnym, ale ciemnym 
miejscu. Zbiera się go od połowy 
czerwca.  



 
 III  Zabawa z wykorzystaniem rymowanki. Nauka rymowanki na pamięć. 
Dziecko powtarza tekst rymowanki za rodzicem i naśladuje mycie rąk i całego ciała. Uczy się 
rymowanki na pamięć. Chętne dzieci rysują przedmioty potrzebne do dbania o czystość. 
         
          
        
         
        
         

 

 

 

 

        Zabawa ruchowa "Rozmowy na łące" .    
Dziecko biega w róŜnych kierunkach. Na hasło rodzica np. "pszczoła", dziecko naśladuje ruchy i głos 
danego  zwierzęcia.( pszczoła - bzzz, bzzz, konik polny - cyk, cyk, Ŝaba - rech, rech itp.). 
         
KARTA PRACY  (5-LATKI):  cz.5, nr 29, 30, 31. 
 
 

   WTOREK – 19.05.2020 
 
   I Zabawa " Prawda czy fałsz" . 
 
 Rodzic mówi zdania. Dziecko klaszcze, jeśli informacja jest prawdziwa lub tupie, jeśli informacja 
jest fałszywa. 
 
     - Na łące rośnie wysoka trawa. 

     - Pszczoły zbierają nektar z kwiatów i robią z nich lizaki. 

     - W trawie moŜna spotkać biedronki, koniki polne, motyle. 

     - Wiosną na łące dzieci lepią bałwana. 

     - Po łące przechadza się bocian i szuka Ŝabek na śniadanie. 

     - Ślimaki to ogromne zwierzaki. 

     - Kiedy świeci słońce, jest ciepło na łące. 

     - Biedroneczki są w paseczki. 

 
 
 
 
 

 
śeby zdrowym być, 
trzeba ręce myć. 
Ale takŜe całe ciało, 
by nie tylko pachniało, 
ale drobnoustrojów 
na sobie nie miało. 



 
 
 

Wiosenna gimnastyka buzi i języka 
 

 
   

   KARTA PRACY (5-LATKI):  cz.5, nr 32.  

 
 
 



 
  II 1. " Łąka" - słuchanie wiersza B.Formy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
            
       Rozmowa na temat wiersza. Rodzic pyta dziecko: 
       - Jak wyglądała łąka? 
       - Co robiły pszczoły na łące? 
       - O czym marzyła osoba z wiersza? 
       - Co moŜna robić na łące?  
        
       Zabawa ruchowa "Zrób to co pszczółka" .   
Dziecko biega w róŜnych kierunkach. Na sygnał rodzica powtarza kolejno sekwencje ruchowe, np. 
podskok, obrót, klaśnięcie itp. 
       KARTA PRACY  (5-LATKI):  cz.5, nr 33, 34. 

   2. A teraz czas na GIMNASTYKĘ DLA SMYKA.  

Zobaczcie jak razem mogą ćwiczyć rodzice z dziećmi. 

https://www.youtube.com/watch?v=FacAJxiIzh4 

     
 III " Zabawy na łące" - ćwiczenie orientacji na kartce papieru. 
         Pomoce: kartka w kolorze zielonym, mały kwiatek wycięty z kolorowego papieru. 
Rodzic układa przed dzieckiem kartkę w kolorze zielonym i mały kwiatek wycięty z papieru 
kolorowego. Wydaje polecenia, np.: "PołóŜ kwiatek w lewym górnym rogu, na środku kartki" itp. 
Następnie polecenia wydaje dziecko, a rodzic układa kwiatka według jego wskazówek. 
         Zabawa ruchowa z elementem pełzania - "Ślimaki".  
Dziecko porusza się w róŜnych kierunkach (pełza po podłodze). Na sygnał rodzica, dziecko chowa się  
w swojej muszli (zwija się w kłębek). Zabawę powtarzamy kilka razy. 

         ŚRODA – 20.05.2020 
 
     I " Wiosenne kwiaty" - wykonywanie kwiatów z papieru potrzebnych do zabaw matematycznych 
w czwartek. Dziecko odrysowuje na kolorowych kartkach szablon kwiatka i go wycina (5-latki: 6 
kwiatków, 4-latki: 4 kwiatki).  
            
       "Zabawa z wiosennym kwiatem". 
 Dziecko mając jedną sylwetę  kwiatka wykonuje polecenia rodzica: 
           - połóŜ kwiatek na dole na podłodze 
           - połóŜ kwiatek za sobą 
           - połóŜ kwiatka obok siebie 
           - podnieś kwiatek do góry  
           - połóŜ kwiatka przed sobą. 

        Powiał letni deszczyk,                             Słońce ciepłe blaski 
        łąka zapachniała,                                    na ziemię wysyła. 
        świeŜą koniczyną                                    Mienią się w nich skrzydła 
        pokryła się cała.                                      pięknego motyla. 
        Brzęczą głośno pszczoły,                        Na tej łące chciałbym 
        pracują wytrwale.                                   znaleźć się przez chwilę 
        Zapylają kwiaty,                                     i stać się prześlicznym, 
        nie nudzą się wcale.                              barwnym motylem.   
 



 

           KARTA PRACY  (5-LATKI):  cz.5, nr 35. 
 
      II 1. " Barwy ochronne" - słuchanie opowiadania M. Strękowskiej - Zaremby.  
            Pomoce: 5-latki  - ksiąŜka (s.74-77). 
 

 
 
      Mała zielona Ŝabka siedziała na skraju wiosennej łąki i z zachwytem przypatrywała się bajecznie 
kolorowym motylkom, które z trudem moŜna było odróŜnić od kwiatów rosnących w zielonej trawie. 
- Jakie one piękne, kolorowe, cudne! - wzdychała raz po raz. 
Postanowiła podejść bliŜej, Ŝeby się nacieszyć widokiem motyli. Zanim weszła w trawę, rozejrzała się 
trwoŜnie. Jak wszystkie Ŝaby bała się długonogiego bociana, który na pewno chciałby ją zjeść. Nigdzie 
nie zobaczyła ani czerwonych nóg, ani czerwonego dzioba, ani białych skrzydeł. Śmiało więc ruszyła 
przez łąkę, aŜ doszła między barwne kwiaty i równie barwne motyle. Zadarła zielony łepek, Ŝeby się 
im przyjrzeć. Iskierki słonecznego światła tańczyły na płatkach kwiatów i na skrzydełkach motyli. To 
był przepiękny widok. Wtem na łąkę padł cień. Jeden, drugi, dziesiąty. "Bociany!" - przestraszyła się 
Ŝabka. Zadarła zieloną głowę jeszcze wyŜej i odetchnęła z ulgą.  Ptaki, które przyleciały nad łąkę, 
miały czarne pióra i były mniejsze od bocianów. śabka mogła nadal podziwiać kolorowe motyle. Ale 
gdzie się one podziały? Przed chwilą fruwały przed  zielonym noskiem Ŝabki, a teraz zniknęły. Jak to 
moŜliwe? 
- UwaŜaj, nadepniesz na mnie. Co tu robisz? - spytał zielony pasikonik. 
- Przepraszam. Szukam motyli - wyjaśniła Ŝabka. - Dlaczego ukryłeś się pod liściem? - Czy w pobliŜu 
 jest bocian? - zaniepokoiła się. 
- Bociana na szczęście nie widziałem, za to widzę mnóstwo motyli. Udają kwiaty, Ŝeby zmylić ptaki, 
które na nie polują. 
- Naprawdę? - Ŝabka nie mogła się nadziwić. 
 Rzeczywiście, pośród kwitnących kwiatów siedziały kolorowe motylki. Były tak barwne jak kwiaty, 



więc trudno je było zauwaŜyć. Gdy tylko czarne ptaki odleciały, motyle poderwały się do lotu. Ich 
skrzydełka znów migotały w słońcu, najpiękniejszymi barwami. 
 - Są kolorowe jak kwiaty, Ŝeby oszukać tych, którzy na nie polują - zrozumiała Ŝabka. 
 - TeŜ chciałabym być taka kolorowa - westchnęła z rozmarzeniem. 
- Lepiej nie. Motyle maja swoje barwy ochronne, a ty i ja swoje. Chodźmy tam, gdzie jest bardziej 
zielono, tak będzie bezpieczniej. 
- Naprawdę? - Ŝabka nie mogła uwierzyć, Ŝe jest zielona nie bez powodu. Dopiero gdy zielony 
pasikonik usiadł między zielonymi źdźbłami trawy i całkiem przepadł Ŝabce z oczu, uwierzyła, Ŝe sama 
teŜ moŜe  się ukryć przed wzrokiem bociana. 
- Teraz Ŝaden bocian mnie nie zobaczy - szepnęła, wskakując w gęstą trawę. 
 - Nie zobaczy, chociaŜ na twoim miejscu nie bałbym się bociana aŜ tak bardzo. On woli myszy, 
dŜdŜownice, ryby i, niestety, pasikoniki. śaby nie bardzo mu smakują. 
 - Naprawdę? - Ŝabka aŜ otworzyła zielony pyszczek. Była malutka, więc to naturalne, Ŝe wciąŜ się 
dziwiła. 

         Rozmowa na temat opowiadania. 
Dziecko przygląda się obrazkom w ksiąŜce opowiada o łące w maju. Wymienia nazwy kwiatów i 
zwierząt, które występują na łące. Odpowiada na pytania: 
       - Kogo bała się Ŝabka? 
       - Dlaczego motyle są kolorowe, Ŝaby i pasikoniki zielone? 
       - Czym Ŝywią się bociany? 
       - Jakie znasz jeszcze inne zwierzęta, które mają swój wygląd zewnętrzny (barwy) dostosowany        
         do  środowiska, w którym Ŝyją? 
            Zabawa ruchowa "śabki na łące" . 
 Dziecko biega w róŜnych kierunkach. Na hasło rodzica "Ŝabki na łące", dziecko skacze jak Ŝabka. 
 Zabawę powtarzamy kilka razy.  

            KARTA PRACY  (5-LATKI):  cz.5, nr 36. 

       
 
 
  2. Zabawy z piosenką „ My jesteśmy Ŝabki" . 
 
https://www.youtube.com/watch?v=bSvnVcfC3-s 
 
            1. My jesteśmy Ŝabki, 
                mamy cztery łapki. 
                Skaczemy po trawie, 
                bocian nas nie złapie. 

             Ref. Hop, hop, hop, skaczą Ŝabki w bok. 
                    Hop, hop, hop, skaczą Ŝabki w przód. 
                    Hop, hop, hop, skaczą Ŝabki w tył. 
                    Hop, hop, hop, skaczą ile sił. 

             2. My jesteśmy Ŝabki, 
                po to mamy łapki. 
                By popływać w stawie 
                i skakać po trawie.  
 
 
 
 



       III1." Ślimak, ślimak, pokaŜ rogi" - poznawanie wyglądu ślimaka i jego zwyczajów. 
 Rodzic wspólnie z dzieckiem recytują rymowankę o ślimaku:  
 

" Ślimak, ślimak, pokaŜ rogi. Dam ci sera na pierogi" . 
 

Pyta dziecko, czy ślimak ma rogi i czy lubi ser. Zapoznaje dziecko z ciekawostkami na  temat 
ślimaka.  
       

           

   
 
 
 Zabawa ruchowa "Ślimak".  
   Dziecko chodzi w róŜnych kierunkach. Na hasło rodzica: "ślimak, ślimak pokaŜ rogi, dam ci sera na  
   pierogi", dziecko porusza się jak ślimak i wystawia "rogi" - przystawia palce do głowy.  

         2. Ćwiczenia manualne "Plastelinowy ślimak" .  
 
 Dziecko modeluje z plasteliny długie, cienkie wałeczki. Układa je i nakleja na kartce, tworząc kształt 
"muszli ślimaka" o jak największej liczbie zwojów. Dolepia mu  nogę i głowę . 
      
Zapraszamy takŜe do obejrzenia filmiku pt. „Ślimaczek z modeliny”  

https://www.youtube.com/watch?v=4dMrDaFWZME 

                                          A jak wyglądają  Wasze ślimaki. Wysyłajcie zdjęcia.       

 
CZWARTEK -  21.05.2020 
 
    I.  Zabawa z zastosowaniem rymowanki "Ślimak" . 
    Dziecko stoi, słucha tekstu rymowanki i naśladuje ruchy rodzica. 
 
            Ślimak, ślimak,        dziecko kreśli w powietrzu obiema rękami spirale, 
            pokaŜ rogi,                dziecko przystawia ugięte dłonie do głowy, 
            pokaŜ sam.                dziecko tworzy "rogi", 
            Dam ci wtedy            dziecko wystawia dłonie przed siebie, jakby w nich coś trzymało. 
            liść sałaty, 
            który mam.  

 

Ślimak nie ma rogów tylko czułki, na 
końcu których są umieszczone oczy. 
Czułki pomagają ślimakom  dobrze 
orientować się w otoczeniu. Ślimak 
najbardziej lubi świeŜe liście. 
Najczęściej wybiera sobie miejsca, 
gdzie jest duŜo wilgoci - nie lubi 
suszy, czyli okresu bez deszczu. 
Zamyka się wtedy w skorupce i czeka 
na lepszą pogodę. 
 



Ćwiczenia oddechowe "Dmuchawce".  
Dziecko otrzymuje kawałek waty. Z pomocą rodzica rozrywa watę na mniejsze części. Następnie 
kładzie  małe części waty na otwartą dłoń, zdmuchuje i obserwuje powolne spadanie "dmuchawców" 
na podłogę.  Ćwiczenie powtarzamy kilka razy. 
 
     II 1. " Wiosenne zabawy na łące" - zabawy matematyczne.   
 
           * Zabawa "Projektowanie łąki"  - układanie kwiatów, odszukiwanie biedronki.             
Pomoce: kwiaty wykonane przez dziecko w środę (5-latki: 6 kwiatków, 4- latki: 4 kwiatki), kartka w 
kolorze zielonym, sylweta biedronki. 
Rodzic kładzie przed dzieckiem zieloną kartkę i pyta: 
"Czego brakuje na łące?". Dziecko układa na dole kartki 
- "łąka", wykonane przez siebie kwiaty, jeden obok 
drugiego. Rodzic prosi, aby dziecko się odwróciło. 
Chowa pod wybranym kwiatkiem biedronkę. Informuje 
dziecko, Ŝe biedronka ukryła się np. pod piątym 
kwiatkiem licząc od lewej strony itd. Dziecko wskazuje 
odpowiedni kwiat  i odszukuje  biedronkę. Po 
zakończeniu zabawy. Dziecko układa sylwetę biedronki 
na łące.  
 
         
 
  * Okre ślanie połoŜenia biedronki.   
 Pomoce: sylweta biedronki. 
 Rodzic informuje, Ŝe biedronka wybiera się na zwiedzanie najbliŜszej okolicy. Prosi, aby dziecko 
połoŜyło biedronkę w dowolnym miejscu w pomieszczeniu. Następnie dziecko określa połoŜenie 
biedronki, budując poprawne pod względem gramatycznym zdania, np. "Biedronka usiadła za 
kwiatkiem. Biedronka usiadła na półce. Biedronka weszła między ksiąŜki. Biedronka usiadła pod 
stołem" itd. 
 
 * Układanie biedronki według instrukcji słownej.  
 Pomoce: kwiatek wykonany przez dziecko, sylweta biedronki. 
 Rodzic prosi, aby dziecko wzięło kwiatka i sylwetę biedronki. Dziecko kładzie kwiatka na płaskiej  
 powierzchni. Rodzic wydaje polecenie, w którym miejscu ma się znajdować biedronka.  
Dziecko układa je np. obok, na, pod, za, przed, z przodu, z tyłu, z prawej strony, z lewej strony 
sylwety kwiatka. 
           
 
  Zabawa ruchowa "Słońce wschodzi i zachodzi" . 
 "Słońce wschodzi" - dziecko powoli podnosi się z przysiadu do stania na palcach z wyciągnięciem 
rąk  w górę. "Słońce zachodzi" - dziecko stopniowo opada do przysiadu. Zabawę powtarzamy kilka 
razy. 
             

KARTA PRACY  (5-LATKI):  cz.5, nr 37, 38.  

 
 
 
 
 



 
 

KARTA PRACY (4-LATKI) 
 

Obejrzyj obrazek. Powiedz, co dzieje się na łące. Policz Ŝaby, pszczoły, motyle, 
bociany. Na dole karty zaznacz ich liczbę – narysuj przy obrazkach odpowiednią 
liczbę kropek. 

 

 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obejrzyj pierwszy obrazek wianka. Odszukaj taki sam wśród pozostałych 
obrazków. 



 
2. Zabawa w formie opowieści ruchowej " Pszczoły" .  
  Dziecko jest "pszczołą". Zajmuje dowolne miejsce w pomieszczeniu. Rodzic rozpoczyna opowieść, 
 podczas której dziecko obrazuje treść ruchem. 
            
 Nastał ranek. Zaświeciło słoneczko. 
Pszczoły jak zwykle opuszczają ul 
 i fruną na łąkę, do sadu i ogrodu 
(dziecko naśladuje lot pszczoły). 
 
 O! Ile kwiatów - mała pszczółka 
siada na pachnącym kwiatku  
i rozpoczyna zbieranie nektaru  
(dziecko powoli porusza rękami -
skrzydłami, wykonuje kilka kroków 
w miejscu, przysiad, układa ręce  
w kształcie koszyczka, naśladuje zbieranie 
do niego nektaru, następnie ponownie 
naśladuje lot). 
 
Nagle pojawia się niedźwiadek (naśladuje ruchy niedźwiadka, przenosi cięŜar z lewej nogi na 
prawą).  
Niechcący potrąca kwiatka. PrzeraŜona pszczółka unosi się wysoko ponad łąkę. 
Strasznie się denerwuje i woła głośno do niedźwiadka: - Przeszkadzasz mi w pracy. 
Uciekaj stąd, bo poŜałujesz (energicznie porusza zaciśniętymi pięściami, biegnie w miejscu  
i powtarza: bzz, bzz).  
 
Niedźwiadek odchodzi z opuszczoną głową. - Przepraszam (dziecko naśladuje ruchy 
niedźwiadka). 
 
Pszczoła wraca do ula i przez chwilę odpoczywa (dziecko biegnie drobnymi krokami, porusza 
skrzydłami, na zakończenie przechodzi do leŜenia na podłodze, pozostaje chwilę w bezruchu). 
 
        III Ćwiczenie wyrabiające prawidłową dykcję - " Na łące" . 
 Dziecko rytmicznie powtarza trudne słowa i zdania proponowane przez rodzica. Zwraca uwagę na 
dykcję oraz poprawne akcentowanie. 
 
            Przykłady zdań: 
 
            - śaby i chrabąszcze mieszkają na łące. 

            - Mrówki i trzmiele mają na łące pracy bardzo wiele. 

           - Chrabąszcze fruwają i spacerują. 

           - Nisko, wysoko Ŝaby podskakują. 

           - śuki, Ŝuczki spacerują, poŜywienia poszukują. 

            - Szumi trawa na łące, szur, szur wieje wietrzyk i grzeje słońce.   

 
         



 
    Ćwiczenie oddechowe - "Kwiaty".  
Na podłodze leŜą rozrzucone kawałki bibuły (kwiaty). Dziecko biega między nimi. Na sygnał rodzica, 
dziecko zatrzymuje się przy najbliŜej leŜącym kwiatku. Pochyla się nad nim, wciąga powietrze 
nosem, po czym naśladuje kichnięcie w otwarte dłonie.  
          

   KARTA PRACY  (5-LATKI):  cz. 5, nr 39 

            PIĄTEK – 22.05.2020 
 
    I 1. " Łąkowe zagadki" - rozwi ązywanie zagadek o zwierzątkach mieszkających na łące.  
                
 
 
  
 
            
    
 
 
 
 

 
 
              

               

 

   

                
              
              
 
                   
               
               
                

 

 
 

                

Lata nad łąką w czerwonej kapotce, 
 a na tej kapotce jest kropka przy 
kropce (biedronka). 

Skaczą po łące, pływają w wodzie, 
Ŝyją z bocianem w ciągłej niezgodzie 
(Ŝabki). 

Znacie takiego konika, 
który zawsze w trawie cyka 
(konik polny). 

Tu cytrynek, tam paź królowej, 
wszędzie piękne kolorowe.  
Lekko unoszą się nad łąką  
gdy tylko zaświeci słonko 
(motylki). 



 
             
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Zabawa ruchowa "Deszczyk i kwiaty" . 
Dziecko - kwiatek porusza się swobodnie w pomieszczeniu. Na hasło rodzica "deszczyk pada", 
dziecko przykuca. Pod wpływem deszczu dziecko - kwiatek powoli wstaje, rozprostowuje płatki  
i li ście. Zabawę powtarzamy kilka razy.   
              

 KARTA PRACY  (5-LATKI):  cz.5, nr 40. 

Ma dwa róŜki, choć nie bodzie, 
mieszka w trawie albo w wodzie. 
Domek swój jak sami wiecie, 
nosi zawsze na swym grzbiecie 
(ślimak). 
 

 Latem krąŜę, ile sił, 
 zbieram z kwiatów złoty pył 
(pszczoła).  

 

Czerwone ma nogi, 
 biało - czarne piórka, 
 do wody przed nim 
Ŝaby dają nurka (bocian). 



     
 

KARTA PRACY (4-LATKI) 
 

Narysuj drogę pszczółki do kwiatu. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
    II 1. " Tęcza" - słuchanie wiersza I.R.Salach.  
 
     

 

 

 

 

 

   Rozmowa na temat wiersza. 
 - Ile kolorów ma tęcza? 
 - Jakie kolory występują w tęczy? 
 - Obok jakiego koloru znajduje się kolor pomarańczowy? 
   - Jaki kolor ma słoneczko? 
               
Rodzic wyjaśnia dziecku zjawisko powstawania tęczy. 
 
 

   

 
 
 

Zabawa "Owady na łące"  
Dziecko - "owad" - porusza się lekko na palcach w róŜnych kierunkach, cicho "bzycząc".  
Na klaśnięcie rodzica, dziecko przykuca - "odpoczywa na trawie". Dwa klaśnięcia są sygnałem 
do ponownego ruchu. Zabawę powtarzamy kilka razy. 
               
KARTA PRACY  (5-LATKI):  cz.5, nr 41. 

 

Tęcza to zjawisko optyczne  
i meteorologiczne. Powstaje na 
niebie wtedy, kiedy pada deszcz  
i świeci słońce. Dzieje się tak 
dlatego, Ŝe promienie słońca, 
kierując się w stronę ziemi, 
napotykają na swojej drodze krople 
wody. Przechodzą przez nie,  
w wyniku czego białe światło 
słoneczne zmienia się w 
wielobarwne widmo. Tworzy na 
niebie „kolorowy most". 

   Tęcza ma siedem kolorów,                      Za nim będzie błękit 
   kolorów siedem ma.                                jak błękitne niebo. 
   Wymienił je Karolek,                              Potem zieleń traw. 
   wymienię je i ja.                                     Nie pytaj mnie, dlaczego, 
   Kolor fioletowy                                      Barwa Ŝółta jak słoneczko 
   pierwszy przyszedł mi do głowy.           i pomarańczowa, 
   Granatowy kolor ciemny                       na końcu czerwona - 
   dla oka jest przyjemny.                          i tęcza gotowa. 
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Pokoloruj obrazek. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
     2. "Biedronka na listku" – zabawa plastyczno - techniczna.  
             Rozmowa na temat biedronek.  
 

 
 
         

 
 

 
 
 
Pomoce: kartka w kolorze czerwonym i zielonym, ołówek, czarny flamaster, noŜyczki, klej. 
Rodzic zapoznaje dziecko ze sposobem wykonania pracy. Następnie pomaga dziecku narysować 
sylwetę  biedronki i liścia. Dziecko wycina biedronkę i listek. Składa wyciętą biedronkę po liniach 
przerywanych. Przykleja biedronkę na listku.  

             

Oto Nasza biedronka! 

 
 
                     A jak wyglądają  Wasze biedronki. Wysyłajcie zdjęcia.   
 
 
  Zabawa ruchowa "Biedronka".  
 Dziecko - biedronka - spaceruje w róŜnych kierunkach na czworakach. Na hasło rodzica "biedronka  
 przewróciła się na grzbiet", dziecko przewraca się na plecy i macha rękami i nogami w powietrzu. 
Zabawę powtarzamy kilka razy. 
 

Biedronki są poŜytecznymi owadami, gdyŜ zjadają mszyce. 
Zimę spędzają w ciepłych i zacisznych miejscach, np.: w 
szczelinach, w korze drzew, pod parapetami, w liściach. 
W Polsce występuje kilka gatunków biedronek. Najczęściej 
spotykane są biedronka siedmiokropka 
 i biedronka dwukropka. Mają czerwony pancerzyk i 
czarne kropki. Biedroneczki łąkowe mają czarny pancerzyk 
i czerwone lub Ŝółte kropki. Biedronki, choć są maleńkie i 
delikatne, potrafią bronić się przed wrogami. Wydzielają 
Ŝółtą, nieprzyjemnie pachnącą ciecz, którą odstraszają 
przeciwnika.   
 



 
 
 
        III . T ęcza na mleku – eksperyment.  
 
Zapraszamy do obejrzenia filmiku   
 
https://www.youtube.com/watch?v
=cyTO1y3aDGs 
 
Jeśli macie ochotę moŜecie  
wspólnie zrobić tęcze na mleku.  
 
  
 
 
 
 
 " Prace porządkowe w moim pokoju".  
  Dziecko z pomocą rodzica, ściera kurz na półkach, układa zabawki. 
 
                                                   

D ziękujem y za kolejne nadesłane zdjęcia. 

JEŚLI MACIE JAKIEŚ  ZAPYTANIA ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:              

krasnoludkipp4@gmail.com 

 

                               MIŁEJ  ZABAWY. SERDECZNIE WAS POZDRAWIAMY!  

 


