
„Stokrotki” 
 

Witajcie kochane Stokrotki! 
W tym tygodniu będziemy rozmawiać o łące. Poznacie różne owady, zwierzęta, 

kwiaty i ptaki, które można tam spotkać. 
Udanej zabawy! 

 
 
Temat tygodnia: Łąka wiosną 
 
 
Poniedziałek 18.05.2020 
 
Ranek:  
 
Oglądanie obrazków, zdjęć przedstawiających łąkę. 
 
• Nazywanie zwierząt i roślin. 
• Dzielenie nazw na sylaby i na głoski. 
 
 
Układanie zdań na temat łąki ze zdjęcia, obrazka. 
 
http://learningapps.org/watch?v=puhyyqc3501&fbclid=IwAR26QmKQQWpT8
n8Y1UEoV4SMWLQcKFS5igiS-GedrFzESwarKjnUdrL1JAM 
 

 
Zabawa „Zwierzęta – do domu!”  
 
Rodzic stoi po jednej stronie pokoju, dziecko – po drugiej. Gdy dziecko usłyszy 
hasło: Żabki – do domu! – w pozycji na czworakach zbliża się do rodzica. 
Rodzic przechodzi w inne miejsce pokoju i przywołuje kolejno: zające, 
wróbelki, pieski. Dziecko zmierzają do rodzica, naśladując ruchy wymienionych 
zwierząt. 
 
 
Zabawa „Spacer bocianów”.  
 
Dziecko chodzi po pokoju, wysoko unosząc kolana, ramiona mają wyciągnięte 
w bok. Na sygnał dźwiękowy, zatrzymuje się, staje na jednej nodze i stara się 
utrzymać równowagę. Stojąc, naśladuje głos bociana. Mówiąc: Kle, kle, kle. 
 



 
Zajęcia główne:  
 

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

Łąka tylu ma mieszkańców, 
zwierząt, roślin kolorowych. 
Tu motylek, a tam pszczółka, 
tutaj kwiatek – o, różowy! 
Z kopca wyszedł krecik mały, 
obok niego idzie mrówka. 
Na rumianku w krasnej sukni przycupnęła boża krówka. 
Nad tą łąką kolorową bal wydały dziś motyle. 
Zapraszają wszystkie dzieci, 
więc zatańczmy z nimi chwilę. 

 
Rozmowa na temat wiersza. 
 
− Wymieńcie nazwy mieszkańców łąki. 
− Kto wydał bal na łące? 
 
Odszukiwanie i nazywanie kwiatów/zwierząt na obrazku. 
 

Ø 6-latki książka, s. 76 
Ø 5-latki książka, s. 82-83 

 
Zabawa muzyczno-ruchowa „Taniec motyli”.  
 
Dziecko porusza się po pokoju przy nagraniu spokojnej melodii, naśladując 
taniec motyli nad łąką. 
 
 
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. 
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… 
 
 

Ø 6-latki Ćwiczenia w książce, s. 77.  
 

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



II. Ćwiczenia gimnastyczne  
 
Z wykorzystaniem paska kolorowej bibuły. 
 
• Tańczące bibułki – przy nagraniu dowolnej muzyki dziecko swobodnie tańczy 
i porusza paskiem bibułki trzymanym najpierw w prawej, a potem w lewej ręce. 
Podczas przerwy w grze przykuca i układa na podłodze z bibułki dowolne 
kształty.  
• Po kole – układa na podłodze koło z bibułki i skacze dookoła niego obunóż, w 
jedną i w drugą stronę.  
• Powitania bibułką – dotyka bibułką różnych części ciała wymienianych przez 
rodzica.  
• Jak najwyżej – wyrzuca bibułkę do góry, obserwuje jej opadanie, i łapie ją tuż 
nad podłogą.  
• Sprytne palce – chwyta palcami stopy bibułkę leżącą na podłodze i podaje ją 
sobie do rąk.  
• Rysujemy ósemkę – dziecko przekłada bibułkę z ręki do ręki na kształt ósemki 
pomiędzy rozstawionymi nogami.  
• Wiatr i wiaterek – dziecko dmucha na pasek bibuły z większym i z mniejszym 
natężeniem.  
• Latające owady – zgniata bibułkę w kulkę, rzuca przed siebie i podąża jej 
śladem. 
 
 

Miłego dnia! 



Wtorek – 19. 05. 2020. 
 
Temat : Czytamy o wiośnie  
 
1. Ćwiczenie spostrzegawczości oraz ćwiczenia graficzne 
  
Ø 6 – latki : karta pracy „Czytam pisze liczę – 6 latek ”, s. 89  
 
Dziecko ogląda zdjęcia.  Nakleja wyrazy ( naklejki) – nazwy zwierząt i roślin 
pod odpowiednim zdjęciem. Rysuje po śladzie, koloruje obrazek.   
 
Ø 5 – latki : karta pracy  „Kolorowy  start” - cz. 4 s. 40 
 
Dziecko rysuje po śladzie. Szuka par  takich samych obrazków motyli i koloruje 
je w ten sam sposób.  
 
2.  Zabawa muzyczno – ruchowa  
  
Pobaw się do słów piosenki: „Bzycząca zabawa” – zatańcz razem z mama, tatą 
lub rodzeństwem.  
W tej piosence na łące obywa się wesoła, taneczna zabawa.  Biedronka chce 
zatańczyć z małymi bzyczącymi owadami. Postaraj się usłyszeć i zapamiętać  
o jakich  małych zwierzątkach jest ta piosenka.  
Spróbuj też podczas tańca i zabawy nauczyć się i zaśpiewać refreny : 
 
1)  Bzyk, bzyk, bzyk, bzyk, bzyk, bzyk,  
      biedronko moja miła z kim byś zatańczyła.          bis  
 
2) Cyk, cyk, cyk, cyk, cyk, cyk,      
     biedronko moja miła z kim będziesz tańczyła         bis 
 
3 ) Psyt, psyt, psyt, psyt, psyt, psyt 
      biedronko moja miła zabawa się skończyła         bis 
 
Piosenkę znajdziesz klikając w poniżej podany link :  
  
https://www.youtube.com/watch?v=zUgzWqgYPeE 
 
3. Ćwiczenia w czytaniu  
 
Ø 6 – latki : karty pracy „Kolorowy start z plusem” cz. 4 s. 40 - 41  



- Dziecko opowiada o obrazku. Czyta napisy pod obrazkiem, wskazuje 
odpowiednio rośliny i zwierzęta oraz przykleja naklejki zwierząt i roślin na ich 
cienie.  
- Dziecko dzieli  na sylaby i głoski nazwy : mak, żaba, osy, motyle, trawa, 
stokrotka 
- dziecko układa zdania na temat obrazka i liczy w zadaniach słowa np.: 
Po łące chodzi bocian ( 4 słowa)  
Na łące kwitną maki, jaskry i stokrotki. ( 6 słów) 
 
Ø 6 - latki : karty pracy „Kolorowy start z plusem” cz. 4 s. 42 
 
- Dziecko łączy sylaby znajdujące się na rysunku drogi biegnącej od drugiego  
i trzeciego dziecka i koloruje te drogi. Następnie łączy sylaby i koloruje drogę 
biegnącą od pierwszego dziecka.  Czyta powstałe na drogach wyraz, odszukuje 
w naklejkach obrazki zwierząt, których nazwy powstały i przykleja w 
odpowiednich ramkach. 
- Dziecko rysuje po śladzie drogę motyla do kwiatka 
   
Ø 5 – latki : karta pracy „Kolorowy start” cz. 4 s. 42 
 
Dziecko opowiada o tym co przedstawia obrazek. Wyszukuje w naklejkach 
obrazki zwierząt i przykleja je w odpowiednim miejscu zgodnie z poleceniem.  
 
4. Zabawa muzyczno – ruchowa  z wykorzystaniem piosenki  
 „Bzycząca zabawa” 
 
https://www.youtube.com/watch?v=zUgzWqgYPeE 
 
5. Praca plastyczna  „Kolorowa łąka” 
 
Do wykonania pracy potrzebne będą 
 następujące materiały :  
- kartka papieru: niebieska, fioletowa lub biała, 
- farby: zielona,  biała,  różowa, czerwona,  
  czarna i pędzel  
- patyczki do uszu   
 
  
 
Sposób wykonania pracy znajdziecie tutaj: 
www.youtube.com/watch?v=SNzyiETq45Y 
 



 
Środa 20.05.2020 
 
Ranek:   
 
Ø 6- latki Karta pracy, cz. 4, s. 45.  

 
Rozwiązywanie krzyżówki – nazywanie obrazków, odszukiwanie wśród 
naklejek liter tworzących nazwy obrazków. Naklejanie ich w odpowiednich 
miejscach. Odczytanie hasła. 
 
Ø 5-latki Karta pracy, cz.4, s.41 

 
Rysowanie po śladach, od obrazków gąsienicy, motyli: cytrynka, pazia 
królowej, bielinka, do obrazków motyli. 
 
 
Zajęcia główne:  
 

I. Zabawy przy piosence „Wiosna na łące” 
 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=814z9Tpphkw&fbclid=IwAR34BnUcSf7d5ZPCoEG1Ian
1u3zcWnWU57LVEUDLRpnHdtlrmitb_942dhQ 
 
 
Słuchanie piosenki „Wiosna na łące” 
 
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.  
Wiosna już na łące! 
 
Świerszcz zielone stroi skrzypce, 
da dziś pierwszy koncert. 
Tańczą pszczoły i motyle, 
żabki i chrabąszcze. 
 
Ref.: Ptaki… 



 
Tak się wszyscy cieszą wiosną,  
tańczą i śpiewają,  
nawet krecik wyszedł z norki,  
z myszką pląsa żwawo. 
 
Ref.: Ptaki… 
 
 
Rozmowa na temat piosenki. 
 
− Jak jest zbudowana piosenka 
− O czym opowiada piosenka? 
− Kto cieszył się z tego, że jest wiosna? 
 
Nauka I zwrotki i refrenu piosenki fragmentami, metodą ze słuchu. 
 
 
Zabawa „Pszczoły, żaby i motyle” 
 
Przy nagraniu melodii piosenki „Wiosna na łące” dziecko porusza się zgodnie z 
kolorem pokazanym przez rodzica. Pokazując kolor żółty – dziecko fruwa jak 
pszczoła, kolor zielony – skacze jak żaba, kolor niebieski – fruwa jak motyl.  
 
Zabawa przy piosence.  
 
Dzieci z rodzicem przy zwrotkach tańczą, a przy refrenie wyklaskują rytm. 
 
 
Ø 6- latki Karta pracy, cz. 4, s. 46.  

 
Oglądanie zdjęć owadów. Nazywanie ich. Kolorowanie rysunków. 
 
Ø 5- latki Karta pracy, cz. 4, s. 44 
 
Rysowanie żaby, maka, motyla i ślimaka w odpowiednich ramkach. 
Kolorowanie rysunków. 
 

II. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych 
 
Wykonajcie powtórnie zestaw ćwiczeń z poniedziałku.  

 
Powodzenia! 



Czwartek 21.05.2020 
 
 
Ranek: Ćwiczenia oddechowe  
 
Mówienie na jednym wydechu tekstu:  
Często zwierząt nie widzimy, bo barwą się do miejsca pobytu upodobniły. 
 
 
Rozmowa na temat barwy ochronnej. 
 
− Co to jest barwa ochronna? 
− Które zwierzęta upodabniają się do otoczenia – te bezbronne czy drapieżniki? 
 
 
Ø 6- latki Ćwiczenia w książce, s. 78.  
 
Oglądanie zdjęć zwierząt przystosowujących swój wygląd do środowiska, w 
którym żyją. 
 
Ø 5- latki Karta pracy, cz.4, s. 43. 
 
Kolorowanie rysunku mrowiska. Rysowanie po śladach rysunku mrówki. 
 
 
Zabawa ruchowa „Deszczyk i kwiaty” 
 
Dziecko (kwiatek) porusza się po pokoju. Na klaśnięcie rodzica przykuca i 
zasypia. Rodzic (deszczyk) spaceruje wokół dziecka i delikatnie kropi je wodą. 
Pod wpływem deszczu kwiat budzi się i powoli wstaje – rozprostowuje płatki i 
liście. 
 
 
Zajęcia główne:  
 

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

 
Rozmowa z dzieckiem: 
 
- Co to jest bank?  
- Czy jest potrzebny? Dlaczego? 



− Kto pracuje w banku?  
− Co powinni umieć ludzie pracujący w banku? 
− Kim jest bankier? Czym się zajmuje?  
− Do czego służy bankomat?  
− Co to są banknoty?  
 
 
Zabawa „Kto nadaje się na bankiera?” 
 
Rodzic ma kartoniki z działaniami bez zapisanych wyników. Pokazuje je 
kolejno, a dzieci liczą na palcach i podają wyniki. Np. 2 + 8 = ..., 3 + 6 = ... , 4 + 
6 = ... , 5 + 5 = ... , 2 + 7 = ... 
 
 
Rozpoznawanie i nazywanie nominałów monet. 
 
Rodzic pokazuje monety o nominałach: 1 zł, 2 zł, 5 zł. Dziecko nazywa 
przedstawione monety. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozpoznawanie banknotu.  
 
Rodzic mówi, że pieniądze drukowane na specjalnym papierze nazywamy 
banknotami. Mamy banknoty o nominałach: 10 zł, 20 zł, 50 zł, 100 zł, 200 zł, 
500 zł. Rodzic pokazuje sylwety banknotów. 
 



 
 
Podział liczby 10 na składniki, z wykorzystaniem sylwet monet. 
 
Dziecko układa sylwety monet w różnych wariantach tak, aby dawały 10 zł.  
5 zł 5 zł  
2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł  
1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 5 zł  



1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł  
2 zł 2 zł 1 zł 2 zł 2 zł 1 zł  
2 zł 2 zł 1 zł 5 zł 
 
 
Zabawa własnymi, wykonanymi samodzielnie, sylwetami pieniędzy.  
 
Dziecko dostaje papierowe koła wielkości poznanych monet i prostokąty 
wielkości poznanego banknotu. Pisze na nich liczby odpowiadające ich 
nominałom. Rodzic przygotowuje sklep z zabawkami. Przy każdym towarze jest 
umieszczona cena. Rodzic z dzieckiem, bawią się w sklep. 
 
 

II. Wykonanie pracy plastycznej „Biedronka” 
 
 
Słuchanie ciekawostek na temat biedronek.  
 
Biedronki to pospolita nazwa chrząszczy z rodziny biedronkowatych.  
Są to pożyteczne owady: zjadają szkodniki roślin – mszyce, czerwce, gąsienice… 
W Polsce spotykamy biedronki dwukropki i siedmiokropki. 
 
 
Zapoznanie ze sposobem wykonania pracy  
 
Ø 6-latki - Wyprawka plastyczna nr 20. 
 
Dziecko dostaje kartki z narysowanymi elementami. 
Wycina elementy. Zagina je i przykleja według wzoru. Nakleja kropki na 
skrzydełkach biedronki. 
 
Ø 5-latki - Wyprawka plastyczna „Wiosenna łąka” 
 
 
 
Zabawa z elementem czworakowania – Biedronki 
 
Dziecko (biedronka) spaceruje w różnych kierunkach na czworakach; co pewien 
czas przewraca się na plecy i macha rękami i nogami w powietrzu.\ 
 

Udanej zabawy! 
 

 



Piątek 22.05.2020 
 
 
Ranek: Ćwiczenia twórcze – łąkowe rozmowy 
 
- Co by powiedziała do nas żabka spotkana na łące, gdybyśmy mogli zrozumieć 
jej mowę? 
- Co by powiedziała żaba do bociana? 
- Czy potrafisz porozmawiać jak żaba z bocianem? 
 
Rodzic z dzieckiem przeprowadzają rozmowę wcielając się w role żabki i 
bociana. 
 
 
Ø 6-latki – Karta pracy, cz.4, s. 47. 
 
Kolorowanie rysunku według kodu. 
 
Ø 5-latki – Karta pracy cz.4, s. 45. 
Dorysowanie brakujących części mniszka lekarskiego. Kolorowanie wybranego 
rysunku. 
 
 
 
Zajęcia główne:  
 

I. Wycieczka na łąkę 
 
Rozmowa na temat wycieczki. 
 
− Gdzie jedziemy na wycieczkę? 
− Co możemy zobaczyć na wycieczce? 
− Co powinniśmy ze sobą wziąć? 
– Jak należy zachowywać się na łące? 
 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=xwHn4ISpXgc&fbclid=IwAR2vgrAC5dqf7H29A6YRlIb
G1--NPAFTturzZhMnwPy0wTqhAaD_ot_vlO8 
 
https://www.youtube.com/watch?v=LKLf5EN1Ff4 
 
 



 
 
• Zapoznanie ze środowiskiem przyrodniczym, jakim jest łąka. 
• Dostrzeganie małych zwierząt żyjących na łące, podawanie ich nazw. 
• Zwracanie uwagi na kolorystykę łąki, której nadają barwę trawa i kwiaty. 
• Zauważanie walorów relaksacyjnych łąki. 
 
 
Zachęcam do wycieczki na łąkę całą rodziną, aby móc zaobserwować owady, 
przyjrzeć się roślinom i wsłuchać się w odgłosy łąki. 
 
 

Miłego dnia! 
 
 


