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MATERIAŁY PRZEZNACZONE DLA GRUPY „BIEDRONKI” 

DATA: 14.05.2020r. 

OPRACOWAŁA: Elżbieta Kuźniar 

 

Temat: Kwiaty na łące 

 
1. Karta pracy, nr 34 -35. 

1) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_5_5/mobile/index.html#p=36 

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

Dziecko: 

 koloruje rysunek, opowiada o nim, 

 rysuje po śladach drogę biedronki, 

 nazywa kwiaty przedstawione na zdjęciach, 

 wskazuje kwiaty, które widziało podczas wycieczki na łąkę, 

 uzupełnia szereg naklejkami kwiatów wklejając je w puste pola według 

rytmu, 

 ogląda obrazki odnajduje różnice między nimi i zaznacza je na dowolnym 

obrazku. 

 

2. Ćwiczenia gimnastyczne (metodą R. Labana). 

Paski kolorowej bibuły (dla dziecka), bębenek, odtwarzacz CD, nagranie muzyki 

do marszu, nagranie dowolnej muzyki. 

 Zgodnie z muzyką. 

Dziecko maszeruje po obwodzie koła na palcach, kiedy nagranie muzyki jest 

głośne, a w przysiadzie, kiedy nagranie muzyki jest ciche. W czasie marszu 

rodzic daje dziecku złożone paski bibuły. 

 Tańczące bibułki. 

Przy nagraniu dowolnej muzyki dziecko swobodnie tańczy i porusza paskami 

bibułki trzymanymi najpierw w prawej, a potem w lewej ręce. Podczas przerwy 

w grze przykuca i układa na podłodze z bibułki dowolne kształty. 

 Po kole. 

Dziecko układa na podłodze koła z bibułki i skacze dookoła nich obunóż,  

w jedną i w drugą stronę.  

 Powitania bibułką. 

Dziecko dotyka bibułką różnych części ciała wymienianych przez rodzica. 
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 Jak najwyżej. 
Dziecko wyrzuca bibułkę do góry, obserwuje jej opadanie i łapie ją tuż nad 

podłogą. 

 Sprytne palce. 

Dziecko chwyta palcami stopy bibułkę leżącą na podłodze i podaje ją sobie do 

rąk.  

 Rysujemy ósemkę. 

Dziecko przekłada bibułki z ręki do ręki na kształt ósemki pomiędzy 

rozstawionymi nogami. 

 Lustro. 

Rodzic jest lustrem, które odbija ruchy dziecka, naśladując je, a potem następuje 

zamiana ról. 

 Wiatr i wiaterek. 

Dziecko dmucha na paski bibuły z większym i z mniejszym natężeniem.  

 Latające owady. 

Dziecko zgniata bibułki w kulki, rzuca przed siebie i podąża ich śladem. Na 

koniec wrzuca kulki do obręczy, którą przygotował rodzic. 

 Marsz z muzyką. 

Dziecko rytmicznie maszeruje dookoła  przy nagraniu marszowej melodii. 

Podczas przerwy w grze przykucają i wyskakują w górę.  

 

3. „Zabawy na łące” – ćwiczenie orientacji na kartce papieru. 

Dla dziecka: kartka w kolorze zielonym, mały kwiat wycięty z papieru 

kolorowego. 

Rodzic układa przed dzieckiem kartkę w kolorze zielonym i małe kwiaty 

wycięte z papieru kolorowego. Wydaje polecenia, np.: Połóż kwiatek w lewym 

górnym rogu, pośrodku krótszego boku kartki itp. Następnie polecenia wydaje 

dziecko, a rodzic układa kwiaty według jego wskazówek. 

 

4. Ćwiczenia grafomotoryczne (5-latki) –str. 22 -23. 

Dziecko: 

 koloruje wiosenny rysunek, 

 rysuje po śladach kwiaty. 

 

 

 

Powodzenia! 


