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       Dzieciaczki i Rodzice. Przed Wami kolejne 

propozycje zadań i zabaw. Życzymy miłego dnia i udanej 

zabawy. 
 

1. 5 latek – Karty pracy cz.4. str. 42 

Naklej obrazki zwierząt (odszukane w naklejkach) w odpowiednich miejscach na 

karcie 

4 latek – załącznik 1 

Rysuj po śladach drogę zwierząt do kwiatów 

 

2. Piosenka Bal na łące 

Posłuchaj piosenki, poruszaj się w jej rytmie, jeśli chcesz naucz się piosenki na 

pamięć. 

 

Link do piosenki:  https://www.youtube.com/watch?v=VL-IW-Xy0Jo 

 

Bal na łące 

I Kiedy świeci słoneczko, 

to na łące nad rzeczką 

świerszcze stroją skrzypeczki 

do wiosennej poleczki. 

        II Dylu – dylu już grają, 

        grube bąki śpiewają, 

        myszki tańczą poleczkę, 

        sapią przy tym troszeczkę. 

III A trzy małe biedronki 

nie chcą tańczyć tej polki 

i czekają na walca, 

aby tańczyć na palcach. 

 

Rozmowa na temat piosenki: 

- Jakie zwierzęta znajdowały się na łące? 

- Co robiły świerszcze? 

- Co robiły bąki? 

- Co robiły myszki? 

https://www.youtube.com/watch?v=VL-IW-Xy0Jo


- Na co czekały biedronki? 

Posłuchajcie piosenki jeszcze raz i wystukajcie jej rytm  np.  na drewnianych łyżkach, 

klockach,   lub plastikowych butelkach po jogurcie wypełnionych ryżem lub grochem. 

 

3. Zabawa matematyczna Na łące 

Przygotuj dostępne w domu liczmany – klocki/spinacze/patyczki. 

Posłuchaj zadań ,układaj liczmany i policz. 

5latek: 

• W słoneczny dzień nad łąką fruwało 6 skowronków  i 3 bociany.  Ile ptaków fruwało 

nad łąką? 

•  Na kwiatkach siedziało 9 kolorowych motyli. Po chwili 4 motyle odfrunęły? Ile 

motyli zostało na kwiatkach? 

4latek: 

• Chodzi Kasia po łące, zbiera kwiaty pachnące. Zerwała 3 stokrotki i 4 maki. Powiedz, 

z ilu kwiatków Kasia zrobi bukiet? 

• Pewnego dnia na łące dzieci spotkały 6 biedronek. Nagle 3 biedronki odfrunęły. Ile 

biedronek zostało na łące? 

 

Pamiętaj, żeby na pytania odpowiadać całymi zdaniami. 

 Na pewno świetnie sobie poradziłeś!  

 

 

4. Zabawa ruchowa  Mieszkańcy łąki. 

Na umówiony sygnał zamieniaj się odpowiednio w mieszkańców łąki: kiedy rodzic 

będzie klaskał w dłonie skacz jak żabka w przysiadzie, kiedy będzie tupał –chodź jak 

bocian, wysoko unosząc kolana, a gdy będzie pukał to fruwaj jak motylek machając 

palcami jak skrzydełkami na wysokości ramion. Powtórz zabawę kilka razy. 

 

5. 5latek – Karty pracy cz.4, str.44 

Narysuj w odpowiednich ramkach: żabę, mak, motyla i ślimaka. Pokoloruj rysunki. 

4 latek – załącznik 2 

Połącz w pary takie same obrazki. Jeśli masz ochotę pokoloruj je. 

 

6. Ćwiczenia ortofoniczne w oparciu o tekst wiersza  Koncert na łące. 

Posłuchaj wiersza i  naśladuj głosy zwierząt. 

 

Dziś na łące wśród zieleni – tam gdzie kwiatek się czerwieni 

wielki koncert się odbywa – chociaż chór się w trawie skrywa. 

Najpierw świerszcze: cyk, cyk, cyk – po nich pszczółki: bzyk, bzyk, bzyk. 

Teraz bąk wesoło buczy: żżżżżżż – mała mucha też się uczy: bzzzzzz 

A pod listkiem tam gdzie mech – małych żabek słychać śpiew: kum, kum, rech, rech 



Bocian idzie a to pech! – bocian przyszedł ale cóż, nie chce żabek zjadać już! 

On by chciał też tu na łące – grać wesoło wielki koncert! 

Kle, kle, kle, kle, kle, kle! – ja też z wami śpiewać chcę!! 

 

 

 

To już wszystkie zadania na dzisiaj. Dziękujemy Wam za wspólnie 

spędzony czas i zapraszamy jutro. 

                                    Całuski dla Was    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 1 

Rysuj po śladach drogę zwierząt do kwiatów 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 2 

 

 


