
 

Witajcie Słoneczka i Rodzice:) 

 

wtorek 19.05 

 

 Dzisiejszy dzień zaczynamy od zabawy ze śpiewem Boogie 

Woogie 

https://www.youtube.com/watch?v=5OtqedVBlMg 

 

 Wskażcie na obrazku zwierzęta: biedronkę, żółtego motyla, 

żabę, kreta :) 

 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5OtqedVBlMg


 Posłuchajcie piosenki o małej żabce, która nie słuchała się 

mamy:) 

https://www.youtube.com/watch?v=u0sql4bx4PI 

 

- zaśpiewajcie z dziećmi refren piosenki: re,re,kum,kum, re,re, 

kum,mum, re, re, re, kum kum bęc  

- zatańczcie dowolnie do piosenki:) 

 

 Rozwiążcie zagadki 

W kropki ma spódnicę, 

chętnie zjada mszyce.  (biedronka) 

 

 Ma sto biało-różowych płatków 

wokół żółtego środka. 

Każdy odgadnie, że to...  (stokrotka) 

 

 Lata nad kwiatami 

i sam wygląda jak kwiat. 

Co to za owad? 

Czy ktoś już zgadł?   (motyl) 

 

 Latają, bzykają 

i miodek nam dają.  (pszczoły) 

 

 Posłuchajcie wiersza Łąka  

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. 

 

- Jakie zwierzęta spotykamy na łące?  

- Jakie rośliny rosną na łące?  

 

 Wiosna na łące – ćwiczenia w liczeniu 

 

- Policzcie, ile na obrazku  jest kwiatów?  

- Ile jest motyli?  

- Ile jest biedronek?  

- Ile jest pszczółek? 

 

 Zadania matematyczne z treścią - do liczenia wykorzystajcie 

patyczki, kredki lub liczcie na palcach:) 

- Na łące zakwitły 2  stokrotki i 3 maki . Ile kwiatków zakwitło na 

łące? 

- Po łące chodziły 3 bociany, 1 odleciał. Ile bocianów zostało na  łące? 



- Nad łąką  fruwały  4 motyle i 2 biedronki. Ile owadów fruwało nad 

łąką? 

 

 4 latki Karta pracy, cz. 2, s.43. Kończenie kolorowania obrazka. 

Liczenie na nim kwiatów i zwierząt. 
 

 3 latki  - Karta pracy,cz. 2,nr15. Odszukanie wśród naklejek 

zdjęcia biedronki. Naklejenie go w ramce. Kolorowanie biedronki 

według wzoru. 
 

 Dokładnie policz - w pustych miejscach narysuj tyle kropek, ile 

jest baloników, motyli, koniczynek, drzew i jabłek, pokoloruj 

obrazki - załącznik 
 

 Zabawa przy piosence Biedroneczki są w kropeczki 

https://www.youtube.com/watch?v=wKqliPZBV6g 
 
 
 

  
 

Super!!! Pozdrawiam:) Beata N. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wKqliPZBV6g


 


