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     Maj  
 

Tematyka: Tajemnice łąki 

 
 

Dzień Propozycje zadań Karty pracy 

Poniedziałek 
18.05.2020 
 
173. 
Zielony patrol-Żaba. 
 

 
1. Rozwiązywanie zagadki. Zabawa 
ortofoniczna – Żaby na łące. 
 
2. Zabawa Wiosenna łąka. 
 
3. Bajka Żabi Król- Żabi Książe 
 
4. Zabawa rytmiczna Ene, due, rabe. 
 
5. Zabawa Żaba. 
 

 
  

 

Rozwiązywanie zagadki. Zabawa ortofoniczna – Żaby na łące. 

(zdjęcie przedstawiające żabę.) 
Dziecko słucha zagadkę:  

Na łące kumkają, zielone sukienki mają. (żaby)   
 
Dziecko odgaduje zagadkę i wskazuje na zdjęciu żabę. Rodzic mówi 
tekst (Iwony Fabiszewskiej): 

Dziecko: 
Na łące żaby kumkały:    skacze, naśladując żaby, 
re, re, kum, kum, re, re, kum, kum.  zatrzymuje się i naśladuje wypowiadane 

przez Rodzica dźwięki 
 

Koncert piękny wszystkim dały,   skacze,  
re, re, kum, kum, rech.   ponownie skacze, naśladując żaby, 
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Zielone suknie włożyły,   zatrzymuje się i naśladuje  wypowiadane 
przez Rodzica dźwięki 

re, re, kum, kum, re, re, kum, kum.    
Swoim śpiewem zachwyciły,   wstaje i kłania się, 
re, re, kum, kum, rech.    powtarzając dźwięki. 
 
Zabawa Wiosenna łąka. 
Dziecko porusza się swobodnie po pomieszczeniu. Rodzic wypowiada słowa 
zwierząt z łąki. Zadaniem dziecka jest zareagować w odpowiedni sposób: gdy 
usłyszy słowo konik polny- skacze,  motyl-fruwa oraz biedronka- chodzi  na 
czworakach. 
 

Bajka Żabi Król- Żabi Książe. 
https://youtu.be/eHuqkcp9n8M  

 
Zabawa rytmiczna- Ene, due, rabe. 
Dziecko uderza naprzemiennie dłońmi o kolana w rytm podanej 
rymowanki: 
 

Ene, due, rabe 
Spotkał bocian żabę  . 

Żabka była mała, 
W wodzie się schowała. 

Zabawa- Żaba. 
(niebieska kartka papieru) 
Dziecko naśladuje skaczącą żabę-raz wysoko, a raz nisko. Dziecko (żaba) wskakuje 
do wody (na niebieską kartkę) i wyskakuje z niej. 
 

Dzień Propozycje zadań Karty pracy 

Wtorek 19.05.2020 
 
174. 
Biedroneczki są w 
kropeczki. 

 
1. Zabawa ruchowa Marsz biedronek. 
 
2. Zabawa Podskocz. 
 
3. Zabawa z wykorzystaniem 
rymowanki Biedroneczka. 
 
4.Wysłuchanie piosenki Biedronka, 
biedronka. 
 

 
Kolorowanka. 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/eHuqkcp9n8M
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Zabawa ruchowa Marsz biedronek. 
Dziecko słucha rymowankę, naśladując ruchy. 
 
       Dziecko: 
Jedną nogę, drugą nogę,   wyciąga przed siebie, 
      kolejno ręce i nogi 
Trzecią nogę, czwarta nogę   
I skrzydełka dwa    porusza na przemian,  
      ramionami, 
nasza mała biedronka ma.   pokazuje na siebie 
Jedną noga, drugą nogą   jak wyżej, 
Trzecią nogą, czwarta nogą 
Maszeruje sobie drogą-   idzie na czworakach. 
Raz i dwa, raz i dwa. 
 

Zabawa Podskocz. 

(kartki z kropkami np. na jednej kartce 3 kropki) 
Dziecko porusza się po pomieszczeniu. Rodzic podnosi kartkę z kropkami, a dziecko 
podskakuje  tyle razy ile jest kropek na kartce. 

 
Zabawa z wykorzystaniem rymowanki Biedroneczka. 
Dziecko mówi rymowankę, zaznaczając klaśnięciem każdą sylabę: 
Bie- dro- necz- ko, leć do nie- ba, przy- nieś nam ka- wa- łek  chle- ba. 
 
Kolorowanka- Biedronka. 
(kolorowanka do wyboru.) 
https://drukowanka.pl/wp-content/uploads/2019/11/du%C5%BCa-biedronka.jpg 
 
https://i.pinimg.com/originals/df/23/3b/df233b6e41a87acc33dfb05bfe65abb9.gif 
 
https://image.shutterstock.com/image-vector/adorable-black-white-kawaii-illustration-
260nw-1316632733.jpg 
 

Piosenka Biedronka, biedronka.  
https://youtu.be/JZoIjNRxoxw 

 
 
 
 
 
 

https://drukowanka.pl/wp-content/uploads/2019/11/du%C5%BCa-biedronka.jpg
https://i.pinimg.com/originals/df/23/3b/df233b6e41a87acc33dfb05bfe65abb9.gif
https://image.shutterstock.com/image-vector/adorable-black-white-kawaii-illustration-260nw-1316632733.jpg
https://image.shutterstock.com/image-vector/adorable-black-white-kawaii-illustration-260nw-1316632733.jpg
https://youtu.be/JZoIjNRxoxw
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Dzień Propozycje zadań Karty pracy 

Środa 20.05.2020 
 
175. 
Ślimak pokaż rogi. 

 
1.Poznawanie wyglądu ślimaka. 
 
2. Ćwiczenia grafomotoryczne- 
Ślimak. 
 
3.Wykonanie ślimaka z plasteliny. 
 

 
kolorowanka 

 

Dziecko ogląda obrazki, książeczki ze ślimakami. Opisuje wygląd ślimak: muszla, 
czułki, oczy, głowa, noga. 

 
Ciekawostka 

Ślimak winniczek to największy ślimak występujący w Polsce. Zamieszkuje tereny o 
dużej wilgotności – lasy, parki, ogrody. Żywi się świeżymi liśćmi. Zimuje w ściółce, 
ukryty pod roślinnością. Ze ślimaków winniczków robi się różne potrawy. Popularne 
są zwłaszcza w kuchni 
francuskiej. 
 
Ćwiczenia grafomotoryczne Ślimak. 
https://i.pinimg.com/originals/ed/e7/6c/ede76c7461a5a67c0aca9bece45cb13d.jpg 
 

 
 
 
 
 
 
Przykład wykonania dowolnego ślimaka z plasteliny. 

( kolorowa plastelina) 
https://comps.canstockphoto.pl/ma%C5%82y-%C5%BC%C3%B3%C5%82ty-
%C5%9Blimak-zbiory-obraz%C3%B3w_csp40327162.jpg 
 
Kolorowanka 
https://i.pinimg.com/474x/f9/20/42/f9204297e385bc119c131d11cc6c0fef.jpg 
 

 
 
 
 
 

 
 

https://i.pinimg.com/originals/ed/e7/6c/ede76c7461a5a67c0aca9bece45cb13d.jpg
https://comps.canstockphoto.pl/ma%C5%82y-%C5%BC%C3%B3%C5%82ty-%C5%9Blimak-zbiory-obraz%C3%B3w_csp40327162.jpg
https://comps.canstockphoto.pl/ma%C5%82y-%C5%BC%C3%B3%C5%82ty-%C5%9Blimak-zbiory-obraz%C3%B3w_csp40327162.jpg
https://i.pinimg.com/474x/f9/20/42/f9204297e385bc119c131d11cc6c0fef.jpg
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Dzień Propozycje zadań Karty pracy 

Czwartek 21.05.2020 
 
178. 
Z wizytą u pszczół. 

 
1.Zwiedzanie ula- film edukacyjny. 
 
2. Praca plastyczna Pszczółka 
 
3. Zabawa Pszczółki. 
 
4. Pokolorowanie wybranej 
kolorowanki. 
 

 
kolorowanka 

 

Zwiedzanie ula- film edukacyjny. 
https://youtu.be/LMLSxZJTNnE 

 
 

Przykład wykonanej pracy plastycznej- Pszczółka. 
https://img2.stylowi.pl/images/items/o/201311/stylowi_pl_dziecko_psz
czolka-z-rolki-od-papieru_14910935.jpg 
 

 

Zabawa Pszczółki. 

Dziecko naśladuje pszczółkę. Przemieszcza się w różnych kierunkach po 
pomieszczeniu z lekko zgiętymi rękoma w łokciach (skrzydełka).  

 

Kolorowanki  

https://s.mamotoja.pl/i/pszczola-kolorowanka-GALLERY_MAIN-76137.jpg 
https://i.pinimg.com/originals/dd/8d/a3/dd8da3011dd34f41d656b63f0c5a120a.jpg 
https://i.pinimg.com/originals/4c/26/40/4c2640e7e90cbf6e1e4db7ac5a30d4ae.jpg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/LMLSxZJTNnE
https://img2.stylowi.pl/images/items/o/201311/stylowi_pl_dziecko_pszczolka-z-rolki-od-papieru_14910935.jpg
https://img2.stylowi.pl/images/items/o/201311/stylowi_pl_dziecko_pszczolka-z-rolki-od-papieru_14910935.jpg
https://s.mamotoja.pl/i/pszczola-kolorowanka-GALLERY_MAIN-76137.jpg
https://i.pinimg.com/originals/dd/8d/a3/dd8da3011dd34f41d656b63f0c5a120a.jpg
https://i.pinimg.com/originals/4c/26/40/4c2640e7e90cbf6e1e4db7ac5a30d4ae.jpg
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Dzień Propozycje zadań Karty pracy 

Piątek 22.05.2020 
 
179. 
Konik polny. 

 
1. Zapoznanie się z wyglądem konika 
polnego- film. 
 
2. Zabawa z elementem chodu i 
biegu. 
 
3.Mrówka i konik polny- bajka. 
 
4. Zabawa Skojarzenia. 
 

 
 

 

 

Film o koniku polnym. 
https://youtu.be/GJ5TWJJaXIM 

 
 
Zabawa z elementem chodu i biegu. 
(bębenek lub butelka plastikowa) 
Dziecko maszeruje we wspięciu na palcach, a następnie cichutko i 
lekko biegnie w różnych kierunkach, w rytmie wybijanym przez 
Rodzica na bębenku. 
 

Mrówka i konik polny- bajka. 
https://youtu.be/OBhotEiXca0 
 

 

 

 

  

 

 

Zabawa Skojarzenia. 

Rodzic mówi kolor np. zielony, a dziecko wymienia wszystkie zwierzątka, które 
mieszkają na łące w kolorze zielonym. (żaba, konik polny, żuk itp.) 
  

 

       Pozdrawiamy serdecznie  
 

      Alicja Wiśniewska i Paulina Łońska 
 

 
 

https://youtu.be/GJ5TWJJaXIM
https://youtu.be/OBhotEiXca0

