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MATERIAŁY PRZEZNACZONE DLA GRUPY „BIEDRONKI” 

DATA: 15.05.2020r. 

OPRACOWAŁA: Elżbieta Rzeszutek 

 

Temat: Wiosenna Łąka. 

Cele główne: 

 obserwowanie roślin i zwierząt w naturalnym środowisku,  

 zabawy na świeżym powietrzu. 

 

1. Proszę rodziców o pomoc dziecku w uzupełnieniu Karta pracy, cz. 4, s. 43. 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=44 

 

2. Wycieczka na łąkę. 

 Rozmowa rodzica z dzieckiem przed wycieczką Co nas czeka na łące?  

Zwrócenie uwagi, co można zobaczyć na łące.  

 W jaki sposób można spędzać czas na łące? 

Zachęcanie do wnikliwej obserwacji napotkanych podczas wycieczki roślin  

i zwierząt.   

 Poszukiwanie roślin i zwierząt, o których rodzic rozmawiał z dzieckiem. 

 Opisywanie ich rzeczywistego wyglądu. 

 Obserwowanie zachowania owadów, słuchanie wydawanych przez nie 

odgłosów.  

 Obserwowanie roślin poruszanych wiatrem, rozpoznawanie ich i nazywanie. 

 Zbieranie znanych roślin w celu wykonania zielnika.  

 Robienie bukietów z kwiatów. 

 Swobodne wypowiedzi dziecka na temat wrażeń z wycieczki.  

 Co ci się najbardziej podobało? 

 Co cię zainteresowało, zdziwiło? 

 Jakiego koloru było na łące najwięcej? Itp. 

 Oglądanie i nazywanie przyniesionych z łąki roślin, zapamiętywanie ich nazw. 

 Przygotowanie roślin do zasuszenia: układanie ich na osobnych kartkach, 

nakrywanie drugą kartką i wkładanie między strony grubej książki; po 

włożeniu wszystkich roślin obciążenie książki i pozostawienie do wyschnięcia 

na około dwa tygodnie. Po zakończeniu suszenia przyklejenie – z pomocą 

rodzica – roślin kawałkami taśmy przeźroczystej na kartonowe kartki, 

naklejenie podpisów.  

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=44
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3. Wyrażanie swoich wrażeń i przeżyć za pomocą ekspresji plastycznej – 

rysowanie łąki na zielonych kartkach pastelami olejnymi. 

 

4. Zabawy na łące – rozwijanie koordynacji słuchowo- ruchowej. 

Rodzic przygotowuje piłkę dla dziecka, dowolny instrument muzyczny np. 

tamburyno. 

 Maszerowanie w rytmie tamburynu za rodzicem w ustalonym metrum 4/4. Na 

pierwszą miarę taktu dziecko wyciąga z pudełka piłkę. 

 Piłka leży na podłodze. W rytm muzyki bieg na palcach dookoła piłki. 

 Zajęcie miejsc obok najbliżej leżących piłek. Pozycja stojąca. Rodzic, unosząc 

rękę, potrząsa tamburynem – przeniesienie piłek ponad głowę, ręce 

wyprostowane. Rodzic w dalszym ciągu potrząsa tamburynem, opuszczając 

rękę – wykonanie powolnego skłonu, powolne dotknięcie piłką podłogi. 

 Siad skrzyżny. Turlanie piłki wokół siebie. Podkład stanowi cicho grająca 

muzyka. Podczas przerwy w muzyce przesuwanie piłki z poleceniem: przed, 

za, obok, nad – uniesienie jej w górę. 

 Leżenie przodem. Ręce wyciągnięte przed siebie trzymają piłkę. Na dźwięk 

tamburynu uniesienie piłki nad podłogę, bez oderwania nóg od podłogi. 

 Przejście do stania. Podrzucanie i chwytanie piłki w rytmie nadanym przez 

rodzica. 

 Marsz w rytmie tamburyna w ustalonym metrum 4/4. Umieszczenie piłki  

w pudełku na pierwszą miarę taktu. 

 

5. Kończenie rymowanek o łące. 

 

Trawa, kwiaty, biedronka – to na pewno  (łąka) 

Czerwone jak gotowane raki – to… (maki) 

Ma żółty środek, białe płatki, łodyga u niej wiotka. 

Ten łąkowy kwiat to… (stokrotka) 

Piegowata dama. Po łące chodzi od rana. 

Wygrzewa się w promykach słonka. 

To maleńka… (biedronka) 

Czy to fruwające kwiaty? Jest ich tyle!  Nie, to… (motyle) 

Lata, lata koło nosa. Uwaga! To groźna…  (osa Lata, lata obok czoła. To 

miodna… (pszczoła) 
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6. Ćwiczenia w czytaniu. Uzupełnianie literami luk w wyrazach.  

Rodzic przygotowuje wyrazy z brakującymi literami, dziecko wpisuje brakujące 

litery odczytuje wyrazy z tymi wyrazami układa zdania. Np. biedro…ka (n), 

jas…ier (k), t…awa (r), …aba (ż), kr…t (e)… 

 

7. Proszę rodziców pomoc dziecku w uzupełnieniu Karty pracy Nowe 

przygody Olka i Ady. Litery i liczby, cz.2, s.76. 

 

 

Ciepłych chwil spędzonych z najbliższymi. 

Ciekawych pomysłów na zabawę i naukę 


