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MATERIAŁY PRZEZNACZONE DLA GRUPY „BIEDRONKI” 

DATA: 19.05.2020r. 

OPRACOWAŁA: Elżbieta Kuźniar 

 

Temat: Zabawy na łące 

1. „Wiosenne kwiatki” – praca plastyczna. 

Dla dziecka: karta 8 z Wyprawki plastycznej, rurki do napojów, taśma klejąca, 

nożyczki. 

1) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-bibplus-wyp/mobile/index.html#p=82 

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

 

Kwiatki należy wykonać zgodnie z instrukcją fotograficzną, według wzoru. 

 

2. „Wiosenne zabawy na łące” – zajęcia matematyczne.  

 Zaproszenie do wiosennych zabaw na łące. 

Kwiaty z papieru wykonane wcześniej (dla dziecka), zielona tkanina ze 

stojącymi na niej kępami traw wyciętymi z zielonej krepiny i przyklejonymi na 

kartkach z bloku technicznego oraz staw uformowany z niebieskiej tkaniny lub 

wycięty z niebieskiego papieru, płaskie sylwety papierowych kwiatów z różną 

liczbą płatków (od 1 do 6). 

Rodzic zaprasza dziecko do zabaw na łące. Prosi, aby dziecko wzięło  wykonane 

wcześniej kwiaty. Rozkłada na dywanie zieloną tkaninę. Ustawia na niej 

wykonane z papieru kępy zielonych traw. Obok łąki umieszcza niebieską 

sylwetę stawu. Następnie układa płaskie sylwety papierowych kwiatów – od 

zielonej tkaniny do miejsca, gdzie siedzi dziecko (kwiaty mają różną liczbę 

płatków). Jest to droga na łąkę. 

 

 Pokonywanie drogi na łąkę według wyznaczonych zasad. 

Kwiaty wycięte z papieru (płaskie, z różną liczbą płatków – od 1 do 6). 

Rodzic wyjaśnia, że droga na łąkę jest zaczarowana. Aby do niej dojść, należy 

tak przejść po kwiatach, aby w każdym kolejnym kwiatku, na którym stanie 

dziecko, liczba płatków była o jeden większa niż w poprzednim.  Dziecko  

pokonuje drogę. 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-bibplus-wyp/mobile/index.html#p=82
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-bibplus-wyp.pdf
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 Projektowanie łąki – układanie kwiatów, odszukiwanie biedronki. 

Utrwalanie liczebników porządkowych.  

Kwiaty wykonane przez dzieci, 6 kolorowych, wyciętych z papieru płaskich 

kwiatów, sylweta biedronki. 

Rodzic prosi, aby dziecko, które pokonało zaczarowaną drogę, usiadło na 

podłodze przed zieloną tkaniną. Pyta: Czego brakuje na łące? Dziecko układa 

wykonane przez siebie kwiaty w dowolnym miejscu na tkaninie. Rodzic 

przyłącza się do zabawy. Układa 6 kolorowych kwiatów na dole łąki, jeden 

obok drugiego. Prosi, aby dziecko się odwróciło. Chowa pod wybranym 

kwiatkiem biedronkę. Informuje dziecko, że biedronka ukryła się np. pod 

piątym kwiatkiem z lewej strony. Dziecko wskazuje odpowiedni kwiat  

i odszukuje biedronkę. Liczy, ile biedronka ma kropek. Po zakończeniu zabawy 

dziecko układa sylwetę biedronki na łące. 

 

 Zaproszenie owadów do wspólnych zabaw.  

Sylwety owadów (np.: ważki, pszczoły, pasikonika, motyla, mrówki – każdego 

gatunku po 6, sylwety kwiatów wycięte z kolorowego papieru (średniej 

wielkości), koperty, kartoniki z liczbami od 1 do 6 i znakami matematycznymi: 

=, +, – (dla chętnych dzieci). 

Rodzic układa obok łąki sylwety owadów (np.: ważki, pszczoły, pasikonika, 

motyla, mrówki).  Mówi: Biedronce było smutno samej na łące. Zaprosiła inne 

owady. Układa na tkaninie cztery sylwety pasikoników. Pyta: Ile pasikoników 

zaprosiła? Dziecko liczy i układa odpowiednią liczbę sylwet kwiatów lub 

odpowiedni kartonik z liczbą (Rodzic prosi dziecko, aby zamknęło oczy. 

Dokłada dwie sylwety pasikoników (w małym odstępie od pozostałych). Mówi: 

Inne pasikoniki usłyszały odgłosy zabawy. Postanowiły przyłączyć się do niej. 

Ile pasikoników przybyło? Ile teraz jest pasikoników na łące? Dziecko 

odpowiada na pytania, a układa odpowiednią liczbę kwiatów, a jeżeli chce  

i potrafi   układa działanie matematyczne: 4 + 2 = 6, i odczytuje je głośno. W ten 

sam sposób dziecko samodzielnie zaprasza inne owady i układa zadania. 

 

 Określanie położenia owadów. 

Sylwety owadów (np.: ważki, pszczoły, pasikonika, motyla, mrówki) – po jednej 

dla dziecka. 

Rodzic informuje, że owady wybierają się na zwiedzanie najbliższej okolicy. 

Prosi, aby dziecko wybrało sobie jednego owada i ułożyło go w dowolnym 

miejscu w pokoju. Następnie dziecko określa położenie swojego owada, budując 
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poprawne pod względem gramatycznym zdania, np.: Pszczoła usiadła za 

kwiatkiem. Motyl usiadł na półce. Mrówka weszła między książki. Po 

zakończonej zabawie ponownie układa sylwety owadów na tkaninie. 

 

 Układanie sylwety owada według instrukcji słownej. 

Kwiaty wykonane przez dziecko, sylwety owadów (np.: ważki, pszczoły, 

pasikonika, motyla, mrówki) – jedna sylweta owada dla  dziecka, odtwarzacz 

CD, nagranie dowolnej muzyki w dość szybkim tempie. 

Rodzic prosi, aby dziecko wzięło z łąki swoje kwiaty i wybrało sobie ponownie 

jedną sylwetę owada. Układa kwiaty na dywanie, a sylwetę owada trzyma  

w ręce. Kiedy zacznie grać muzyka, owady fruwają po łące lub chodzą po ziemi 

(dziecko porusza się między sylwetami kwiatów w sposób charakterystyczny 

dla wybranego przez siebie owada). Kiedy muzyka cichnie, dziecko zatrzymuje 

się przodem do rodzica, a rodzic wydaje polecenia, w którym miejscu ma się 

znajdować sylweta owada. Dziecko układa je np. obok, na, pod, za, przed,  

z przodu, z tyłu, z prawej strony, z lewej strony sylwety kwiatka. Po 

zakończonej zabawie odkłada sylwety kwiatów na tkaninę, a sylwetę owada 

nadal trzyma w ręce. 

 

 Porównywanie liczby owadów – fruwających i poruszających się po ziemi.  

Sylwety owadów (np.: ważki, pszczoły, pasikonika, motyla, mrówki). 

Dziecko segreguje sylwety owadów na te, które fruwają, i te, które poruszają się 

po ziemi. Następnie dobiera owady w pary i porównuje ich liczbę. Podaje, 

których owadów jest więcej i o ile. 

 

3. Karta pracy, nr 37. 

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: 

 uzupełnia pętle odpowiednimi obrazkami zwierząt, roślin (odszukanymi 

wśród naklejek) tak, aby w każdej z nich było sześć obrazków, 

 rozpoznaje na obrazkach dżdżownice, wypowiada się na temat 

pożytecznej roli dżdżownic, powtarza ich nazwę, 

 koloruje i liczy rysunki dżdżownic. 

 

4. Zabawy na świeżym powietrzu 

 

 Zabawa ruchowa z elementem równowagi – Idziemy na łąkę. 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_5_5/mobile/index.html#p=38
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-b-kp-cz5.pdf
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Kolorowa kreda. 

Rodzic razem z dzieckiem przygotowuje łąkę: rysuje kredą na chodniku jedną 

linię (najpierw prostą, pod koniec krętą). Dziecko wzdłuż linii dorysowuje 

kwiaty i owady. Następnie staje  na początku linii. Przechodzą po dróżce, 

stawiając stopę za stopą. Po przejściu dróżki wracają na swoje miejsce w rzędzie 

i kontynuują zabawę. 

 

 Przyglądanie się rabatce kwiatowej w ogrodzie przydomowym, dostrzeganie 

drobnych zwierząt. Przeliczanie kwiatów, określanie ich kolorów, nazywanie 

gatunków.  

Lupa lub szkło powiększające. 

Dziecko przygląda się rabatce kwiatowej w ogrodzie. Za pomocą lupy i szkła 

powiększającego obserwuje drobne zwierzęta, które znajdują się na niej. Podaje 

ich nazwy. Liczy kwiaty na rabatkach, określa ich kolory, rozpoznaje 

poszczególne gatunki. 

 

 

Powodzenia! 

 


