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MATERIAŁY PRZEZNACZONE DLA GRUPY „BIEDRONKI” 

DATA: 18.05.2020r. 

OPRACOWAŁA: Elżbieta Kuźniar 

 

Temat: Zwierzęta na łące 

1. Karta pracy, nr 36. 

1) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_5_5/mobile/index.html#p=38 

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

 

Dziecko: 

 nazywa zwierzęta, dzieli nazwy na sylaby, wyróżnia pierwszą głoskę  

w nazwie, głoski (5-latki), 

 odszukuje wśród naklejek zdjęcia zwierząt, nakleja po prawej stronie, na 

klockach o takim samym kształcie, jaki mają klocki z obrazkami, 

 rysuje po śladach motyle i koloruje je. 

 

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. 

 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. 
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 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. Ślimak, ślimak, pokaż rogi – poznawanie wyglądu ślimaka i jego 

zwyczajów. 
Zdjęcia ślimaków różnego gatunku, napis ślimak. 

 

Rodzic wspólnie z dzieckiem odczytuje napis, a następnie razem recytują 

popularną rymowankę o ślimaku: Ślimak, ślimak, pokaż rogi. Dam ci sera na 

pierogi… Pyta dziecko, czy ślimak ma rogi i czy lubi ser. Zapoznaje dziecko  

z ciekawostkami na temat ślimaka. Pokazuje zdjęcia przedstawiające różne 

rodzaje ślimaków.  

Ślimak nie ma rogów tylko czułki, na końcu których są umieszczone oczy 

(pokazuje, gdzie znajdują się czułki). Czułki pomagają ślimakom dobrze 

orientować się w otoczeniu. Ślimak najbardziej lubi świeże liście. Najczęściej 

wybiera sobie miejsca, gdzie jest dużo wilgoci – nie lubi suszy, czyli okresu bez 

deszczu. Zamyka się wtedy w skorupce i czeka na lepszą pogodę.  

 

4. Ćwiczenia manualne Ślimaki. 

Dla dziecka: plastelina, podkładka, muszelka, kolorowa kartka z bloku 

technicznego, nożyczki. 

 

Dziecko robi wałeczki z plasteliny w wybranym kolorze, a następnie zwija je, 

formując ślimaka. Na koniec umieszczają ślimakowi na wierzchu muszelkę. 

Gotowe ślimaki kładą na liściach wyciętych z zielonego papieru. 

 

5. Ćwiczenia grafomotoryczne (5-latki) – str. 24. 

Dziecko: 

 rysuje po śladach rysunki spiral. 

Powodzenia! 


