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

DATA: 22.05.2020r. 

OPRACOWAŁY: Magdalena Bojda, Magdalena Falandys, Magdalena Witek, 

Marta Gołojuch 

 

Temat: Jak tu pięknie i wesoło. 

 

Cele ogólne: 

 wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich, 

 rozwijanie motoryki dużej. 

 

Cele operacyjne: 

Dziecko: 

 wypowiada się na temat treści wysłuchanego wiersza, 

 uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych. 

 

 Poranna gimnastyka. 

Chusteczka szyfonowa. 

Ćwiczenia: 

 Ćwiczenie z elementem rzutu i łapania. – Dziecko dłońmi ściska mocno 

chusteczkę, a następnie wyrzuca ją w górę jak najwyżej i łapie. 

 

 Ćwiczenie z krążeniem ramion. – Dziecko stoi w rozkroku, plecy ma proste – 

łopatki ściągnięte. Trzymając chusteczkę w prawej dłoni, zatacza 

wyprostowaną ręką duże koło. Następnie przekłada chusteczkę do lewej dłoni 

i powtarza ćwiczenie. 

 

 Ćwiczenie z elementem skłonu. – Dziecko chwyta chusteczkę oburącz, 

unosząc ją wysoko nad głową, wykonuje skłony do boków, i przodem, do 

podłogi. 

 

 Ćwiczenia z elementem przeskoku. – Dziecko kładzie chusteczkę na podłodze 

i przeskakuje przez nią obunóż: raz z jednej, raz z drugiej strony. 

 

 Ćwiczenie stóp. – Dziecko stoi, przed nim leży chusteczka. Stara się złapać 

chusteczkę palcami stopy (naprzemiennie) i podrzucić do góry.   
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 Zabawa językowa Łąka. 

Rodzic dzieli rytmicznie (na sylaby) nazwy mieszkańców łąki i roślin tam 

występujących (np. mo – tyl, bied – ron – ka, chab – ry). Zadaniem dziecka jest 

płynne wypowiedzenie nazw. 

 

  Słuchanie wiersza B. Szelągowskiej Tęczowa łąka. 

Obrazki: motyli, myszy, bociana, pszczoły, dzięcioła, konika polnego, osy, bąka, 

dżdżownicy. 

Rodzic wskazuje odpowiednie obrazki podczas czytania wiersza. 

 

Lśni jak tęcza – łąka w maju. 

Kolorów tu tyle! 

Na stokrotkach, mleczach, makach 

siadają motyle. 

 

Z norki właśnie wyszła myszka, 

a za nią jej dzieci. 

A nad nimi, w stronę stawu 

wielki bocian leci. 

 

Pszczółka bawi się w kolory 

czerwonego szuka. 

Gdzieś na samym skraju łąki, 

dzięcioł w drzewo stuka. 

 

Konik polny już się zmęczył 

i gra coraz ciszej. 

A do taktu, na rumianku 

osa się kołysze. 

 

Bąk coś bąknął niewyraźnie, 

mocno zawstydzony. 

W łapkach przyniósł słodki nektar 

dla swej przyszłej żony. 

 

A spod liścia, po łodydze 

wspięła się dżdżownica 

i rozgląda się po łące, 

i wszystkim zachwyca! 
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 Rozmowa na podstawie wysłuchanego utworu. 

 Jakie zwierzęta występowały w wierszu? (Dziecko wskazuje i nazywa 

zwierzęta na obrazkach) 

 Czy łąka w maju jest kolorowa czy ponura? 

 Które zwierzę zamieszkujące łąkę podoba wam się najbardziej? Dlaczego? 

 

 Zabawa dydaktyczna Nasza łąka. 

Duży obrazek, gdzie będzie występował staw i trawa; obrazek żaby, bociana, 

ślimaka, motyli, pszczół, kilka maków. (obrazki zamieszcone poniżej) 

Rodzic pokazuje dziecku obrazek. Pyta, czy wie, jakie miejsce ono przedstawia. 

Następnie informuje, że to jest łąka, ale jej mieszkańcy gdzieś uciekli. Prosi, aby 

dziecko umieściło obrazki na dużym obrazku według instrukcji: 

– Na trawie – maki i ślimak. 

– W stawie żaba. 

– Obok stawu bocian. 

– Wysoko motyle. 

– Nisko pszczoły. 

 

 Zabawa twórcza Jaka jest łąka? 

Nagranie muzyki relaksacyjnej z odgłosami łąki 

Link do muzyki https://www.youtube.com/watch?v=bgmm4e9ARw4 
 

Rodzic prosi, aby dziecko przez chwilę wysłuchało nagrania, wyobrażając sobie, 

że jest na łące. Po wykonaniu tego zadania, prosi, aby opowiedziało, co na niej 

widziało lub jaka była ta łąka (młodszym dzieciom można podsuwać pomysły, 

np.: Czy były tam bociany? Czy było tam dużo zieleni? Czy był tam niedźwiedź? 

– które nakierują na tworzenie obrazu). 

 

 Zabawa ruchowa Motyle. 

Przeszkody do ustawienia na świeżym powietrzu (np. krzesło, pudełko).  

Dziecko naśladuje motyla i lata nad łąką, omijając ustawione przez rodzica 

przeszkody. Na sygnał rodzica (np. klaśnięcie) motyle przykucają. 

 

 Rozwiązywanie zagadek. 

Obrazki: bociana, żaby, ślimaka, motyli, maków. 

Wskazywanie zwierząt, roślin – rozwiązań zagadek wśród obrazków. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=bgmm4e9ARw4
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Ma długie nogi i dziób czerwony, 
wrócił niedawno z dalekiej strony. 
Z żabkami raczej niechętnie gada, 
taka to jego największa wada! (bocian) 
 
Skaczą zielone po majowej łące, 
ogrzewa je ciepłe, wesołe słońce. (żaby) 
 
 
Wolno sunie, hen przed siebie, 
nie poprosi o domek ani mnie, ani ciebie. 
Ma go ciągle na sobie, 
nie służy tylko ku ozdobie. (ślimak) 
 
Gdy zaświeci słonko 
nad majową łąką,wesoło latają 
i kolorowe jak one  kwiaty odwiedzają. (motyle) 
 
Z łąki do bukietów trafiają, 
i piękny, czerwony kolor mają. (maki) 
 

 Śpiewanie piosenki Mała biedroneczka z różnym natężeniem głosu. 

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

Dziecko wspólnie z rodzicem śpiewa piosenkę z różnym natężeniem głosu – 

niektóre fragmenty cicho, a inne głośno. 

 

  Zabawa dydaktyczna Kto mieszka na łące? 

Obrazki: motyl, żaba, bocian, biedronka, mrówka, pszczoła, ślimak – w dwóch 

wersjach (przecięte na pół i w całości – obrazki do wykorzystania poniżej). 

Rodzic prezentuje dziecku obrazki w całości, a następnie miesza połówki 

obrazków. Zadaniem dziecka jest takie dopasowanie połówek obrazków, aby do 

siebie pasowały. 

 Praca plastyczna – Motyle na łące. 

Gąbka kuchenna, gumka recepturka, farby, kartka papieru. 

Na kartce dziecko maluje trawę, następnie z pomocą rodzica przeplata gumką  

w połowie gąbki i powstaną nam w ten sposób motyle, które malujemy  

w dowolny sposób farbami i odbijamy gąbkę na kartce z namalowaną wcześniej 

trawą. 

Link: https://youtu.be/wuIXb58fQBA 

 

https://youtu.be/BeLMx4273_E
https://youtu.be/wuIXb58fQBA
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 Film podsumowujący Łąka. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=LKLf5EN1Ff4&t=705s 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LKLf5EN1Ff4&t=705s
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 20 Maja obchodziliśmy światowy dzień pszczoły. 

W miesiącu maju nasze przedszkole miał odwiedzić pan pszczelarz. Niestety ze 

względu na sytuację jaką mamy z powodu epidemii COVID – 19 było to 

niemożliwe. Dlatego chcemy przybliżyć dzieciom pracę pszczelarza za pomocą 

krótkiego filmiku: https://youtu.be/wh_LAuio3z4 

 

 

Gorąco pozdrawiamy wszystkie dzieci  

https://youtu.be/wh_LAuio3z4

