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Witajcie kochane Biedroneczki.         

 

 

Witamy też Rodziców, a  szczególnie ciepło witamy wszystkie Mamy.  

Na pewno pamiętacie o dzisiejszym święcie – Dniu Mamy. A więc pora  

na życzenia - wyrecytujcie pięknie wiersz  Święto Matki, głośno zaśpiewajcie  

piosenkę Niech nam żyją.., wręczcie laurkę i podarujcie swoim Mamom moc  

uścisków i wiele słodkich buziaków!!! 

 

Oczywiście my też dołączamy się do życzeń!  

    

 

 

                                                                                 

 

A teraz już zapraszamy do wspólnej zabawy!!! 
 

 

Zadanie 1. 

Jaką mamy teraz porę roku? Pamiętacie? (wiosna) Wymieńcie kolejno wszystkie pory roku.  

Ile ich jest? Super na pewno poradziliście sobie bez problemu!    

 

 

 

 

 

 

 

 



Zadanie 2. 

Słuchanie wiersza M. Buczkówny Łąka ilustrowanego obrazkiem. 

Na łąkę trzeba iść rano 

Kiedy jeszcze jest rosa- 

Cichutko przystanąć - i słuchać 

Jak brzęczy pszczoła jak bąk jak osa. 

Patrzeć jak skrzydła motyli 

Zamykają się i otwierają 

Jak mała biedronka 

Na łódce z listka płynie 

Po zielonym kołysaniu- 

A potem trzeba sie pochylić 

Nad każdym kwiatem 

I zapytać jak mu na imię. 

 

Rozmowa dotycząca treści wiersza i ilustracji 

 

- O jakim miejscu była mowa w wierszu? 

- Opowiedz jak wygląda łąka w maju? 

- Posłuchaj nazw kwiatów, potem je powtórz ( maki, rumianki, chabry) 

- Kto mieszka na łące? 

- Dlaczego należy się tam zachowywać cichutko? 

 

 

 





Zadanie 3. 

Tworzenie obrazka Łąka według ilustracji.  

 

Potrzebne będą farby wodne lub plakatowe, rurka do napojów, kartka z bloku. 

 

Zróbcie na kartce kilka kropel zielonej farby,  za pomocą rurki do napojów rozdmuchajcie te 

krople po kartce. Dotykajcie otrzymany obrazek palcami maczanymi w czerwonej,  w żółtej i 

niebieskiej farbie.  

 

 

Zadanie 4. 

 

Opowieść ruchowa połączona z ćwiczeniami artykulacyjnymi – Spacerkiem po łące. 

Dzieci ilustrują ruchem i głosem opowiadanie Rodzica lub starszego rodzeństwa. 

 

Był piękny wiosenny dzień i przedszkolaki wybrały się na spacer na pobliską łąkę. (Dziecko 

maszeruje po pokoju). Słońce mocno świeciło, a wiatr rozdmuchiwał 

nasiona mniszka lekarskiego i innych roślin. (Dziecko chodzi na czworakach i dmucha na 

rośliny). Nagle dzieci usłyszały pierwsze odgłosy. To pracowite pszczółki krążyły nad 

kwiatami, szukając najpiękniejszych, aby zebrać z nich nektar. (Dziecko naśladuje jak latają 

pszczółki, machając rękami – skrzydełkami). Wesoło bzyczały, nawołując się nawzajem. 

(Dziecko naśladuje bzyczenie pszczół: bzz, bzz, bzz). Na listkach koniczyny siedziały koniki 

polne, poruszając śmiesznie łapkami, z których strząsały resztki porannej rosy. (Dziecko 

siedzi na dywanie, poruszając w dowolny sposób kończynami). Cykały cichutko. (Naśladuje 

dźwięk: cyt, cyt, cyt). Nagle, zupełnie nie wiadomo skąd, pojawiły się żaby. (Dziecko 

naśladuje skakanie żabek). Kumkały głośno, jakby ostrzegały się przed jakimś 

niebezpieczeństwem. (Naśladuje kumkanie: kum, kum, kum). Miały rację, że były takie 

zdenerwowane, bo na łące pojawiła się para bocianów; chodziły, wysoko unosząc nogi, z 

szeroko rozłożonymi skrzydłami, i rozglądały się na boki, co chwilę przystawały i pochylały 

się do przodu, szukając czegoś w trawie. (Dziecko naśladuje chód bociana). Ponieważ 

niczego nie mogły znaleźć, klekotały ze złością. (Naśladuje głos bocianów – kle, kle, kle). 

Wysoko nad łąką krążył skowronek, śpiewając wiosenną piosenkę. (Naśladuje głos 

skowronka – dzyń, dzyń, dzyń). Odpowiadał mu wróbel, który przysiadł zmęczony na 

pobliskim drzewie. Poszukiwał pokarmu dla swoich głodnych dzieci. (Naśladuje głos wróbla 

– ćwir, ćwir, ćwir). Czekały one niedaleko w gniazdku, piszcząc: pi, pi, pi… aby jak 

najszybciej przyniósł im coś do jedzenia. Dzieci już miały wracać do przedszkola, kiedy 

zobaczyły ślimaka, który wolno sunął po trawie. Kiedy tylko napotkał na jakąś przeszkodę, 

szybko chował się do swojego domku, który niósł na grzbiecie. Dopiero po chwili wystawiał 

głowę i rozglądał się dookoła. (Dziecko naśladuje zachowanie ślimaka). Nad łąką latały 

kolorowe motylki, co pewien czas siadały na kwiatkach. (Dziecko naśladuje ruchem latające 

motylki). Przyglądała im się z zaciekawieniem wrona siedząca na pobliskiej wierzbie i głośno 

kracząca z zachwytu: krrrra, krrra… Wiosenny wietrzyk poruszał trawą, kwiatami i gałązkami 

drzew, szumiąc wesołe piosenki: szszsz… szszsz… szszuuu… 

Dzieci były zadowolone ze spaceru. Wróciły pełne wrażeń do przedszkola, gdzie czekał już 

na nie pyszny podwieczorek. (Dziecko maszeruje po pokoju). 

 

 

 

 

                  



Zadanie 5. 

 

 5 – latki karta pracy, cz. 4, s. 39. 

Zabawy z wagą szalkową – jeżeli w domu macie wagę szalkową spróbujcie pobawić się w 

ważenie i porównywanie masy różnych  przedmiotów. Określajcie, który z nich jest cięższy, 

który lżejszy, a który waży tyle samo. Po zabawie z wagą wykonajcie powyższe ćwiczenie. 

4 – latki karta pracy, cz.2, s.43 

Dokończ kolorować obrazek. Policz na nim kwiaty i zwierzęta. 

Zadanie 6. 

Na zakończenie dzisiejszych zajęć super zabawa przy muzyce. 

Spoko Loko - Tańce Połamańce 

https://www.youtube.com/watch?v=MG6iPAU2b0I 

 

Na dzisiaj to już wszystko. MOCNO WAS PRZYTULAMY DO JUTRA!! 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MG6iPAU2b0I

