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MATERIAŁY PRZEZNACZONE DLA GRUPY: „MOTYLKI” 6–LATKI 

 

DATA: 24.03.2020r. 

 

OPRACOWAŁA: Elżbieta Rzeszutek 

 

 

Temat: „Wiosna na łące”. 

 

Cele główne: 

• przeliczanie w zakresie 10, 

• poznawanie nazw mieszkańców łąki, 

• rozwijanie sprawności fizycznej. 

 

1. Zabawa – „Szukamy rymów do wiosennych słów”. 
Rodzic wymawia słowa kojarzące się z wiosną, a dziecko podaje do nich rymy. 

wiosna – sosna, radosna 
skowronek – dzwonek 
sasanka – pisanka  
krokus – hokus-pokus… 
 

Proszę rodziców o pomoc dziecku w wypełnieniu Karty pracy, cz. 3, s. 54. 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-3.pdf 

 

2. Zabawa matematyczna – „Wiosna na łące”. 

Rozmowa rodziców z dzieckiem na temat zwierząt, które mogą powitać wiosnę 

na łące.  

 Które zwierzęta mieszkające na łące mogą powitać wiosnę? 

 Dlaczego? 

Rodzic pisze nazwy zwierząt na kartkach np. (motyl, biedronka, bocian, konik 

polny, skowronek, kret) ,dziecko odczytuje nazwy zwierząt z pomocą rodzica, 

dzieli wyrazy na sylaby oraz na głoski. 

3. Zabawa ruchowa – „Mieszkańcy łąki”. 

Dziecko reaguje ruchem na akompaniament, który przygotuje rodzic. 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-3.pdf
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Dziecko zamienia się w żabkę i skacze,  kiedy usłyszy dźwięk uderzenia o stół, 

motylek biega przy dźwiękach grzechotki, bocian chodzi przy akompaniamencie 

mocnego tupania. Wybór akompaniamentu według pomysłów rodziców. 

4. Zadania matematyczne w formie zabawy – „Motyle i kwiaty”. 

Będą nam potrzebne: Liczmany, np. klocki. 

Rodzic przedstawia dzieciom sytuacje, np. 

 Pewnego dnia zakwitły na łące 2 stokrotki; następnego dnia zakwitły 
jeszcze 3. Ile stokrotek zakwitło na łące? 

Dzieci układają liczmany, liczą je o odpowiadają na pytanie. 

2+3=5 

Tak samo postępują przy kolejnych zadaniach. 

 Na łące rosło 8 stokrotek. Dzieci zerwały 4 stokrotki. Ile stokrotek 

zostało? 

 W słoneczny dzień nad łąką fruwały 4 motylki cytrynki. Za chwilę 

przyleciało jeszcze 6 motylków. Ile motylków fruwa teraz nad łąką? 

 Na kwiatach siedziało 10 motylków cytrynków. 3 motylki odfrunęły. Ile 

motylków zostało na kwiatach?  

 

Proszę rodziców o pomoc w uzupełnieniu Kart pracy, cz3,s.55. 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-3.pdf 

 
5. Propozycja wspólnych zabaw rodziców z dzieckiem na świeżym powietrzu 

na własnym podwórku: 
 

 Zabawa ruchowa – „Bociany”. 
Dziecko jest bocianem. Biega po łące, machając rękami jak skrzydłami. Na mocne 

dwa klaśnięcia przez rodzica  zatrzymuje się, staje na jednej nodze i naśladuje głos 

bociana: kle, kle, kle. Cztery klaśnięcia w dłonie  są sygnałem do ponownego 

ruchu.  

 Zabawa ruchowa – „Wiosenne przebudzenia”. 

Dziecko przykuca jest  roślinką, która wkrótce przebudzi się z zimowego snu. 

Rodzic jako pani wiosna dotykiem dłoni budzi je do życia. Dzieci wolno podnosi 

się i przybiera dowolną pozę przypominającą kwiat lub drzewo. 

 Opowieść ruchowa połączona z ćwiczeniami ortofonicznymi – „Wiosno, gdzie 

jesteś?” 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-3.pdf
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Dzieci naśladują czynności i odgłosy, o których opowiada rodzic: 

Olek nie mógł się doczekać nadejścia wiosny. Postanowił wyjść do ogrodu i jej 

poszukać (marsz w różnych kierunkach). Zobaczył drzewa z pąkami, delikatnie 

poruszające się na wietrze ( dziecko naśladuje poruszające się drzewa i ich szum). 

W oddali usłyszał śpiew ptaków (naśladuje śpiew ptaków). Nad domem krążyły 

dwa bociany (biega z szeroko rozłożonymi rękami), a potem brodziły po trawie, 

wysoko ponosząc nogi, i rozglądały się w poszukiwaniu żabek (dziecko maszeruje 

z wysokim unoszeniem kolan, rozglądając się na boki). Klekotały cichutko, aby 

ich nie spłoszyć (dziecko cicho naśladuje klekot bocianów). Żabki zauważyły 

niebezpieczeństwo i skakały w różnych kierunkach, aby się ukryć ( dziecko 

naśladuje żabie skoki). Nawoływały się cichutko (ciche kumkanie), aby nie 

zwrócić na siebie uwagi. Było ciepło i przyjemnie. Olek przeciągnął się, aby 

rozprostować kości ( dziecko przeciąga się). Nagle nad uchem usłyszał ciche 

bzyczenie. To pszczoła krążyła nad jego głową (dziecko naśladuje brzęczenie 

pszczoły). Chłopiec przestraszył się. Zaczął uciekać. Wymachiwał rękami, aby ją 

odgonić (dziecko biegnie i wymachuje rękami). Nagle jego uwagę zwróciły 

kolorowe kwiaty. Olek pochylił się i je powąchał (dziecko naśladuje wąchanie 

kwiatów), a potem głośno kichnął (dziecko naśladuje kichanie: aaa… psik!). „Nie 

muszę już dalej szukać wiosny” – pomyślał zadowolony, a potem, uśmiechnięty, 

wrócił do domu (dziecko maszeruje, uśmiechając się do siebie). 

6. Ćwiczenia w czytaniu. 

Ćwiczenia w czytaniu – układanie wyrazów z poznanych liter. Można 

wydrukować alfabet, lub dziecko może samodzielnie zgromadzić wszystkie 

literki, które już poznało wycinając je z niepotrzebnych gazet lub książek. 

Dziecko układa przynajmniej 5 wyrazów i je odczytuje np. łopata, małpa, bułka, 

dołek, igła, kukła, pudełko, sałata, wałek…. 

 
Zachęcam do skorzystania z ćwiczeń logopedycznych zamieszczonych na stronie 
internetowej naszej szkoły przez szkolnego logopedę panią mgr Jolantę Szmagałę 
w zakładce logopeda. Poniżej znajdują się bezpośrednie linki do ćwiczeń: 

1) https://zsmedgl.pl/wp-content/uploads/2019/11/gimnastyka.pdf 
2) https://zsmedgl.pl/wp-content/uploads/2020/03/Drodzy-Rodzice-i-

Drogie-Dzieci-Medynia-G%C5%82ogowska.pdf 

 

 

Pozdrowienie dla wszystkich dzieci, całych rodzin, dużo zdrówka, 
miłego dzionka. 
 

https://zsmedgl.pl/wp-content/uploads/2019/11/gimnastyka.pdf

