
1 

MATERIAŁY PRZEZNACZONE DLA GRUPY: „ŻABEK” I „PSZCZÓŁEK" 

DATA: 21.05.2020r. 

OPRACOWAŁY: Magdalena Bojda, Magdalena Falandys, Magdalena Witek, 

Marta Gołojuch 

 

Temat: Kwiaty majowej łąki. 
 

Cele ogólne: 

• rozwijanie wyobraźni artystycznej, 

• poznawanie prawidłowej artykulacji głoski „z”. 

 

Cele operacyjne: 

Dziecko: 

• rysuje po śladzie i wykleja kwiaty bibułą, 

• wypycha i przykleja elementy obrazka, dorysowuje roślinne elementy łąki, 

• prawidłowo układa artykulatory przy głosce z. 

 

 Zabawa matematyczna „Maki, kaczeńce, niezapominajki”. 

Liczmany – czerwone, żółte i niebieskie kwiatki wycięte z papieru kolorowego,  

3 pojemniki, w tych kolorach co kwiatki. 

 

Rodzic rozsypuje kolorowe kwiaty na dywanie – łące. Następnie dziecko 

postępuje zgodnie z poleceniami rodzica: 

 segreguje kwiaty ze względu na kolor, wkłada do właściwych pojemników, 

 układa rytm z kwiatów rozpoczęty przez rodzica: czerwony, żółty, niebieski, 

czerwony, żółty... 

 układa dowolne rytmy. 

 

 Nauka II zwrotki piosenki „Mała biedroneczka”. 

Link do piosenki: https://youtu.be/BeLMx4273_E 

 

II. Mała biedroneczka siedem kropek miała, 

na łące zielonej wesoło fruwała.   

Złapał ją wróbelek, niesie tę kruszynę.   

„Uratuję cię, biedronko, a ty mi coś przynieś”. 

 

 Zabawa z pokazywaniem Wianek dla mamy. 

Dzieci pokazują ruchem słowa opowiadania: 

 

Dziecko: 
Na majowej łące rosną różnokolorowe kwiaty,   unoszą dłonie od podłogi w górę, 

pachnące maki, konwalie, fiołki i rumianki.   unoszą dłonie do nosa, robią  

   wdech nosem,   

https://youtu.be/BeLMx4273_E
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Dzieci przyszły na łąkę   maszerują po pokoju, 

i nazrywały kwiatów,   wykonują ruch zrywania kwiatów, 

z których uplotły wianek dla mamy.   robią młynek przedramionami 

   przed sobą, 

Zaniosły mamie niespodziankę,   maszerują w miejscu, łączą dłonie 

   na wysokości piersi, 

a mama uśmiechnęła się i mocno przytuliła.   splatają ręce na wysokości ramion. 

 

 Praca plastyczna Maki i chabry (Żabki) 

Wyprawka plastyczna – karta nr 28, kredki, bibuła i klej. 

1) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-a-wyp/mobile/index.html#p=57 

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

 

Dziecko: 

 rysuje po śladzie – kończy rysować łąkę, 

 wykleja płatki maków czerwona bibułą, a niebieską – kwiaty chabrów. 

 

 Praca plastyczna Maki i chabry (Pszczółki) 

Wyprawka plastyczna – karta nr 27, klej, kartka papieru koloru zielonego, 

ciemnozieloną kredkę i flamaster (lub farby i pędzel), nożyczki. 

1) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-wyp/mobile/index.html#p=77 

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

 

Dziecko: 

 wycina obrazki główek kwiatów, 

 zagina w odpowiednich miejscach i przykleja do kartki papieru, 

 dorysowuje (domalowuje) kwiatom łodyżki oraz łąkę – trawy i inne rośliny. 

 

 Improwizacja ruchowa do muzyki poważnej Nad pięknym modrym Dunajem. 

Różdżka, nagranie utworu Nad pięknym modrym Dunajem. 

Link do utworu: https://youtu.be/Oip1FwYLSwk 
 

Rodzic czarodziejską różdżką zamienia dziecko w kwiat, który tańczy w słońcu. 

Dziecko stoi w miejscu i ruchem ciała oddaje nastrój muzyki. 

 

 Zabawa ruchowa z elementem skoku – Z kwiatka na kwiatek. 

Szarfy gimnastyczne. 

 

Rodzic układa na podłodze w rzędzie obok siebie szarfy gimnastyczne (kwiatki). 

Dziecko ma za zadanie, skacząc z nogi na nogę, wskoczyć do każdej obręczy, tak 

aby żadnej nie pominąć. 
  

  Prezentacja prawidłowej artykulacja głoski z. 

Lusterko. 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-a-wyp/mobile/index.html#p=57
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-a-wyp.pdf
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-wyp/mobile/index.html#p=77
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-aplus-wyp.pdf
https://youtu.be/Oip1FwYLSwk
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Rodzic objaśnia i pokazuje prawidłową artykulację głoski z: usta szeroko otwarte, 

język leży płasko na dole, czubek języka dotyka dolnych zębów. Zęby zbliżamy 

do siebie, wargi rozciągamy szeroko jak do uśmiechu. Wydychając powietrze, 

dziecko naśladuje odgłos lecącej osy zzz.... Rodzic zwraca uwagę, aby przy gło-

sce „z” nie wybrzmiewała dodatkowo głoska y. Dziecko powtarza za rodzicem 

głoskę „z”, kontrolując w lusterku pracę języka. Następnie powtarza sylaby: za, 

zo, ze, zu, zy. 

 

 Ćwiczenia ortofoniczne na podstawie wiersza B. Szelągowskiej Majowa łąka. 

Rodzic prezentuje wiersz. Powtarza treść wiersza powtórnie, a dziecko 

powtarzają fragment tekstu: za, zo, ze, zu, zy to majowe dni! 

 

Majowa łąka, pachnąca łąka; 

Tu widać myszkę, słychać skowronka… 

Za, zo, ze, zu, zy to majowe dni! 

 

Pająk zaplata pośród traw sieci, 

a mała pszczółka do kwiatka leci. 

Za, zo, ze, zu, zy to majowe dni! 

 

Ważka spogląda na dół ciekawie. 

Kret nowy kopiec wykopał w trawie. 

 Za, zo, ze, zu, zy to majowe dni! 

 

Bąk bzyczy głośno, trzmiela szukając. 

A wokół brzozy wciąż biega zając. 

Za, zo, ze, zu, zy to majowe dni! 

 

Na małym krzaczku przysiadła mucha. 

Z wielką uwagą motyla słucha. 

Za, zo, ze, zu, zy to majowe dni! 

 

I konik polny też nie próżnuje, 

małej biedronce kropek pilnuje. 

 Za, zo, ze, zu, zy to majowe dni! 

 

Tyle się dzieje ciągle na łące! 

 Aż z ciekawością zerka tam słońce. 

Za, zo, ze, zu, zy to majowe dni! 
 

 Karta pracy cz.2 nr 47 dla dzieci z grupy „Pszczółki” 

1) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_4_2/mobile/index.html#p=48 

2) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-aplus-kp-cz2.pdf 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_4_2/mobile/index.html#p=48
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-aplus-kp-cz2.pdf
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Dziecko: 

 nazywa zwierzęta na zdjęciu, 

 dzieli ich nazwy rytmicznie (na sylaby), 

 koloruje ramki zdjęć, 

 rysuje po śladzie rysunków ślimaków. 

 

  Nauka III zwrotki piosenki „Mała biedroneczka”. 

Link do piosenki: https://youtu.be/BeLMx4273_E 

 

III. Mała biedroneczka siedem kropek miała, 

na łące zielonej wesoło fruwała.   

Złapała ją żaba i po wodzie płynie.   

„Uratuję cię, biedronko, a ty mi coś przynieś”. 

 

 Ćwiczenia językowe Czerwony jak… 

Rodzic podaje nazwy kolorów, a następnie dziecko podaje nazwy przedmiotów, 

roślin, zwierząt, które kojarzą mu się z tym kolorem, np. czerwony jak jabłko. 

Mogą również dzieci wymyślać nazwy nowych kolorów, odwołując się do swoich 

doświadczeń, np. kolor malinowy, kolor plażowy. 

 

 Praca plastyczna – Kwiaty (Żabki). 

Wyprawka plastyczna – karta H , nożyczki, kredki. 

1) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-a-wyp/mobile/index.html#p=80 

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

Dziecko: 

 koloruje kwiaty, 

 wycina kwiaty po liniach przerywanych. 

 

 Praca plastyczna – Kwiaty (Pszczółki). 

Na kartce A4 elementy kwiatka do wycięcia – kolorowe koła (4 większe,  

1 mniejsze), łodyga, liść, kartka, nożyczki. 
 

Dziecko: 

 wycina poszczególne elementy, 

 przykleja elementy na kartkę, tworząc kwiatka. 

 

 

 

 

Gorąco pozdrawiamy wszystkie dzieci  

https://youtu.be/BeLMx4273_E
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-a-wyp/mobile/index.html#p=80
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-a-wyp.pdf

