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MATERIAŁY PRZEZNACZONE DLA GRUPY „BIEDRONKI” 

DATA: 13.05.2020r. 

OPRACOWAŁA: Elżbieta Kuźniar 

 
Temat: Kolorowa łąka 

 
1. Karta pracy, nr 32 -33. 

1) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_5_5/mobile/index.html#p=34 

2) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-b-kp-cz5.pdf 

Dziecko: 

 przypomina sobie, jakie barwy powstają ze zmieszania dwóch 

przedstawionych kolorów; koloruje białe plamy na odpowiednie kolory, 

 koloruje rysunek, korzystając tylko z kredek w kolorach żółtym i niebieskim, 

 koloruje rysunek zgodnie z kolorem kropek, 

 mówi za rodzicem tekst w rytmie wystukiwanym przez niego na bębenku. 

 

2. Zabawa ruchowa Kwiaty.  

Odtwarzacz CD, nagranie spokojnej muzyki. 

Dziecko siedzi w siadzie klęcznym na podłodze. Schyla głowę i kładzie ręce na 

kolanach – jest kwiatem, który zwinął swoje płatki w oczekiwaniu na słońce, 

śpi. Rodzic włącza nagranie spokojnej muzyki. Podchodzi do dziecka, dotyka 

jego ramienia – kwiat budzi się do życia. Dziecko powoli podnosi się do klęku, 

wyciąga ręce (płatki) do słońca. Kołysze nimi w rytm muzyki. Na przerwę  

w nagraniu muzyki znowu zwija swoje płatki. Ponownie układa głowę i ręce na 

kolanach. 

 

3. „Łaciata krówka” - praca plastyczna. Poznawanie sposobów 

wykorzystywania łąki przez rolników. 

Karta 21, naklejki z Wyprawki plastycznej. 

1) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-bibplus-wyp/mobile/index.html#p=108 

2) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-bibplus-wyp/mobile/index.html#p=66 

3) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-bibplus-wyp.pdf 

 

Dziecko wycina elementy, składa i przykleja naklejki zgodnie z instrukcją 

fotograficzną. Rodzic pyta: Co ma wspólnego łąka z postacią krowy? W jaki 

sposób rolnicy wykorzystują łąkę?  

 

4. „Czarujemy kwiaty” – ćwiczenia dłoni.  

Chustka szyfonowa (jeśli nie ma, można zastosować do tego ćwiczenia bibułę 

lub gazetę) dla dziecka. 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_5_5/mobile/index.html#p=34
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-b-kp-cz5.pdf
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-bibplus-wyp/mobile/index.html#p=108
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-bibplus-wyp/mobile/index.html#p=66
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-bibplus-wyp.pdf
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Dziecko zwija chustkę i trzyma je w prawej, zaciśniętej dłoni. Następnie bardzo 

powoli rozluźnia ucisk – kwiat się rozwija. Dziecko przekłada chustkę do lewej 

dłoni i powtarza ćwiczenie. Zabawę powinno się kilkakrotnie powtórzyć. 

  

5. Poznanie pojęcia tangram. Układanie tangramu.  

Dla dziecka: z Wyprawki plastycznej – niebieska karta Tangram.  

1) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-bibplus-wyp/mobile/index.html#p=63 

2) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-bibplus-wyp.pdf 

 

Dziecko wypycha elementy tangramu, po czym składa je w całość tak, aby 

uzyskać kwadrat. Pamięta o tym, że musi wykorzystać wszystkie elementy 

tangramu. Po wykonaniu zadania z tych samych elementów tworzy obrazek 

według własnych pomysłów.  

Tangram to chińska łamigłówka znana od bardzo dawna. Składa się z siedmiu 

elementów zwanych kamykami (w postaci figur geometrycznych, które 

powstały po przecięciu kwadratu). Z tych elementów można ułożyć wiele 

różnych obrazków. Trzeba jednak pamiętać o wykorzystaniu ich wszystkich. 

Muszą one być tak ułożone, aby do siebie przylegały, ale żeby na siebie nie 

zachodziły. Każdą część można odwracać i obracać w dowolnym kierunku.  

Poniżej propozycje: 

 

 
 

Powodzenia! 
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