
MAJ 

11.05. – 15.05.2020 

Tematyka tygodnia : Łąka w maju 

 

Cele ogólne  

• wzbogacanie wiadomości na temat zwierząt żyjących na łące, 

 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,  

• rozwijanie sprawności manualnej.  

Cele operacyjne    

Dziecko:  

• potrafi wymienić przynajmniej dwóch mieszkańców łąki,  

• odpowiada na pytania dotyczące opowiadania, 

 

Poniedziałek - 11.05.2020 

Temat dnia: Mieszkańcy łąki 

 

Kochane Skrzaty! 

Kolejny tydzień i weekend za nami… Jak Wasze samopoczucie? Dziękuję za 

liczne maile ze zdjęciami i filmikami😊 cieszę się, że możemy mieć  

przynajmniej taki kontakt w tym specyficznym czasie😊                                                        

W tym tygodniu będziemy podziwiać piękno majowej łąki  

1) Jeśli to możliwe wybierz się z mamą/tatą na pobliską łąkę lub skwer. 

Zapamiętaj nazwy roślin, które udało Ci się zobaczyć. Może spotkasz małych 

mieszkańców łąki? Motylka, biedronkę, mrówkę? 

Nie martw się, jeśli nie możesz wyjść. Możesz oglądać piękne zdjęcie łąki na 

tablicy demonstracyjnej Wydawnictwa MAC - https://flipbooki.mac.pl/…/os-

bbplus-tab…/mobile/index.html… 

Chciałabym abyśmy ten tydzień przywitali piosenką, jestem pewna, że ją 

doskonale pamiętacie: 

Witaj …(tutaj imię) /*2 

Jak się masz? /*2 

Wszyscy Cię kochamy / *2  

Bądź wśród nas! /*2  

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/os-bbplus-tablice/mobile/index.html?fbclid=IwAR384u-CaqAPtjAtRdzAjZm0_waygBb08orGklqFXJ1sVAZMFkH0_oU00R8#p=81
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/os-bbplus-tablice/mobile/index.html?fbclid=IwAR384u-CaqAPtjAtRdzAjZm0_waygBb08orGklqFXJ1sVAZMFkH0_oU00R8#p=81


 

Kiedy już rodzice Cię przywitali, teraz proszę przywitaj ich! Na pewno będzie 

im bardzo miło😊  

Genialnie! Mam nadzieję, że troszkę się rozruszałeś/łaś😊 

Następnie proszę Cię , uważnie wysłuchaj opowiadania A. Widzowskiej Łąka.  

 

 

Ilustrację do opowiadania można zobaczyć tutaj: 

http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2018/przedszkole/olekia

da/oa_ks_34/mobile/index.html#p=71 

 

Był piękny majowy dzień i przedszkolaki wybrały się na spacer. Chłopcy 

bardzo chcieli iść na boisko, żeby popatrzeć, jak trenują piłkarze, ale pani 

powiedziała, że na łące dzieje się o wiele więcej ciekawych rzeczy. – Przecież 

łąka to tylko trawa, nic więcej tam nie ma – zmartwił się Tomek. – Na pewno są 

ptaki. Dziadek mi o nich opowiadał – odezwał się Olek. – Może nawet będzie 

jakieś gniazdko. – A w gniazdku jajeczka – dodała Ada. – Postaramy się 

policzyć na palcach wszystkich mieszkańców łąki. Dobrze? – zaproponowała 

pani. Dzieci chętnie się zgodziły i zaczęła się wspaniała zabawa. – Konik polny! 

– zauważyła Kasia. – Ale wysoko skacze! – A ja widzę biedronki – Małgosia 

położyła jedną z nich na rączce, a dzieci podeszły bliżej. – Jaki kolor ma 

biedronka? – spytała pani. – Czerwony. – I ma czarne kropeczki. – A ja 

http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2018/przedszkole/olekiada/oa_ks_34/mobile/index.html#p=71
http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2018/przedszkole/olekiada/oa_ks_34/mobile/index.html#p=71


widziałem kopter! – krzyknął mały Jaś. – Co to jest kopter? – zdziwił się Olek. 

– Może chodzi o helikopter? – zapytała z uśmiechem pani. – Chyba wiem, co 

widziałeś. To z pewnością była ważka. Ważki mają dużą głowę, podłużny 

tułów i skrzydełka podobne do śmigła. – O! Lecą następne! – zawołał Piotruś. 

– Proszę pani, a tu są dziury! Wszyscy podeszli bliżej, żeby je zobaczyć. W ziemi 

znajdowały się głębokie tunele. – Ciekawe, kto w nich mieszka. Jak myślicie? 

– Pająk – powiedziała Zosia. – A ja myślę, że smok. Pani wyjaśniła 

przedszkolakom, że w takich norkach mieszkają myszki nornice i poprosiła 

dzieci, żeby nie wkładały tam patyków ani nie wrzucały kamieni. – To jest 

domek myszki, więc nie wolno zakłócać jej spokoju – powiedziała. Dzieci 

zauważyły też kilka kopców kreta, większych niż babki z piasku. Cała łąka 

tętniła życiem, aż zabrakło paluszków do liczenia pszczółek, trzmieli, 

kosmatych bąków, skowronków i motyli. 

Dzieci zrozumiały, że w maju cała przyroda rozkwita, a na łąkach rosną 

stokrotki, chabry, maki i wiele innych pachnących kwiatków. Po powrocie do 

przedszkola dzieci nauczyły się nowej piosenki: Motylek Usiadł w maju na 

kwiatku motylek. Tupnął nóżką, a z kwiatka spadł pyłek. Machnął łapką i z 

kwiatka spadł płatek. Ach, nabroił ten motyl gagatek! Teraz fruwa i leczy 

rabatki. I udaje, że skrzydła to płatki. Chciała zerwać kwiatuszek Agatka. 

Teraz wącha motylka, nie kwiatka! 

KONIEC 

 

Jestem z Ciebie dumna! BRAWO! 

Jestem pewna, że wytrzymanie w skupieniu tak długiego czasu nie było dla 

Ciebie łatwe – więc proszę wstań i przebiegnij pokój 5 razy , jak najszybciej 

potrafisz (tylko ostrożnie😊) a potem podskocz 6 razy, próbując dotknąć 

sufitu😊!  

Teraz rodzice zadają Ci  kilka pytań na temat opowiadania: 

 Dokąd dzieci wybrały się na spacer?  

 Wymieńcie zwierzęta, które dzieci widziały na łące? 

 Jakie zwierzątka kopią kopce na łące?  

 Gdzie mieszkają myszy polne?  

 O czym była piosenka, której nauczyły się dzieci? 

To nie były proste pytania, dla tego jeżeli nie będziesz znał/ła odpowiedzi na 

któreś z pytań – nie martw się, rodzice na pewno z chęcią pomogą 😊 

Brawo! 😊 

Teraz zapraszam Cię do podskoków i pląsów do piosenki „Motylek” 

Piosenkę można odtworzyć tutaj: 

https://drive.google.com/open?id=18oVA1pTPpkZXPc3zO6V75VvsB_-KdYr5 

https://drive.google.com/open?id=18oVA1pTPpkZXPc3zO6V75VvsB_-KdYr5


Możesz również pobawić się z rodzicami w „Figury” – mama lub tata włączają 

muzykę – Ty tańczysz, poruszasz się do rytmu – kiedy rodzice wstrzymają 

odtwarzanie – stój, proszę nieruchomo😊 Powodzenia! 😊 

 

Na koniec tych zajęć zapraszam Cię do pracy plastycznej „Motylek”  

Potrzebne Ci będą : 

 Kartka Papieru 

 Farby  

 Gąbka  

 

 

 

Jeśli chciałbyś/łabyś podzielić się ze mną efektami swojej pracy –proszę wyślij mi 

zdjęcia swoich prac na maila😊 

Serdecznie dziękuję Tobie i Twoim Rodzicom za przeprowadzenie tych 

zajęć😊 

Do jutra😊 

 

 

Wtorek – 12.05.2020 

Temat dnia: Biedroneczki 

 

Witam Cię w ten piątkowy dzień!  Mam nadzieję, że jesteś gotowy/wa  do 

zajęć😊 Dziś aby się rozbudzić proponuję gimnastykę 😊 Na pewno ją dobrze 

pamiętasz, dlatego pokaż rodzicom jak  sobie radzisz😊 

Poniżej przesyłam link do piosenki: 

https://drive.google.com/open?id=1UibRjNUd_py5d-OfoBlfEVtYGWafpl-6 

https://drive.google.com/open?id=1UibRjNUd_py5d-OfoBlfEVtYGWafpl-6


Jeżeli nie masz możliwości wysłuchania piosenki – nie martw się - mam dla 

Ciebie specjalne zadanie😊  

Wysłuchaj wiersza i wykonaj ćwiczenia: 

Nóżka lewa, nóżka prawa  

Sport dla zdrowia ważna sprawa  

Obie nóżki do kółeczka  

Umiem skakać jak piłeczka  

Ręce w górę, w przód i w bok  

Teraz zrobimy przysiad i skok  

Wszyscy wznosimy ręce do góry  

Tak jak po niebie wędrują chmury. 

Brawo! Zdania perfekcyjnie wykonane😊   

Teraz zapraszam Cię do ćwiczenia oddechowego Spokojnie oddychamy na 

łące. 

Potrzebna Ci będzie :  Mała (lekka) książka 😊 

Proszę, połóż się na plecach i wyobraź sobie, że znajdujesz się na łące. Mama 

lub tata położą Ci na brzuchu książkę i określą prawidłowy tor oddechowy: 

wdech nosem – wydech ustami. Super! Odpocznij i zrelaksuj się chwilkę😊 

 

Pewnie po odpoczynku masz sporo energii😊 Zapraszam zatem do 

wysłuchania piosenki : „Mała biedroneczka” 

Piosenkę można posłuchać tutaj:  

https://drive.google.com/open?id=1oZfTi9D14XCkQWhTIQsF0XlIc-jEAc7A 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1oZfTi9D14XCkQWhTIQsF0XlIc-jEAc7A


 

Jeśli wsłuchałeś/łaś się w piosenkę spróbuj odpowiedzieć na pytania: 

 Gdzie latała mała biedronka?  

 Ile kropek miała mała biedroneczka?  

 Jakie zwierzęta spotkała na łące?  

 Co powiedziało jej każde zwierzątko?  

Brawo! Genialnie sobie z ty poradziłeś/łaś😊 Jestem z Ciebie dumna! 

Teraz przyjrzymy się biedronkom występującym w Polsce 😊 

Czy dostrzegasz, czym poniższe biedronki różnią się od siebie? 

 
 

Przygotowując dla Ciebie zajęcia sama się zdziwiłam bo dowiedziałam się, że 

w Polsce występują biedronki z dwoma i siedmioma kropkami😊 możesz to 

sprawdzić, gdy zobaczysz biedronkę, proszę przyjrzyj się jej dokładnie😊  

Widzę, że teraz stałeś/łaś się specjalistą i znawcą biedronek😉 dlatego 

zapraszam Cię do zabawy plastycznej: „Biedronka” 

Potrzebne Ci będą:  

Biała kartka papieru z wydrukowanym bądź narysowanym szkicem biedronki, 

Kredki/ Mazaki / farby 



 

 

Kartę można pobrać tutaj: 

https://drive.google.com/open?id=15F8lO_ml8VJ178BH5H4r715uj4SPOak

G 

 

Proszę, dorysuj biedronce brakujące elementy😊 Jestem pewna, że dasz sobie 

z tym radę😊 Powodzenia!  

To już koniec dzisiejszych zajęć ale już teraz zapraszam Cię na jutrzejsze 

zabawy😊 ściskam Cię mocno i życzę ciekawego dnia! 

 

 

Środa- 13.05.2020 

Temat dnia: Co dzieje się na łące? 

Witaj! Dzisiaj zapraszam Cię do wspólnej zabawy rozpoczynając od wesołej 

rymowanki, więc proszę usiądź wygodnie za mamą lub tatą i powtarzaj za 

nimi: 

Ślimak, ślimak, wystaw rogi, 

dam ci sera na pierogi. 

Jak nie sera, to kapusty 

https://drive.google.com/open?id=15F8lO_ml8VJ178BH5H4r715uj4SPOakG
https://drive.google.com/open?id=15F8lO_ml8VJ178BH5H4r715uj4SPOakG


– od kapusty będziesz tłusty. 

Recytuj, proszę  rymowankę i rysuj spiralną skorupę ślimaka palcem 

wskazującym na plecach mamy lub taty😊 Narysowałeś? To zmiana😊 Teraz 

rodzice malują ślimaka na Twoich plecach😊  

 

Zapraszam Cię - usiądź przy biurku/stoliku😊 I wykonaj pracę plastyczną😊 

Potrzebne Ci będą:  

o Wydrukowana karta pracy, bądź narysowany szkic ślimaka  

o ołówek,  

o kredki  

 

 
 

Kartę można pobrać tutaj: 

 



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

 

Mam nadzieję, że zadanie nie było dla Ciebie zbyt trudne 😊  

Wiem, że zadanie wymagało od Ciebie skupienia dlatego chciałabym abyś 

wziął/ęła udział w zabawie ruchowej: 

 Tor przeszkód : 

 

1.Ustaw tor przeszkód z tego co jest pod ręką: mogą to być krzesła, puszki, 

butelki z wodą nawet garnki czy miski. Ważne żeby przedmioty ustawione 

były w różnej  odległości od siebie. Długość trasy zależy od ilości potrzebnych 

przedmiotów którymi dysponujesz. Im więcej, tym lepiej! Ustaloną trasę 

trzeba przejść jak najszybciej, ale z utrudnieniami np. z książką na głowie. 

Zalicza się zadanie jeżeli książka nie spadnie😊 

Możesz też do małej, plastikowej torebki nasyp trochę ryżu lub grochu i 

dobrze ją zawiąż. 

Tym razem wykonujesz zadanie trudniejsze – przenosisz torebkę 

umieszczoną na wierzchu prawej stopy. To samo ćwiczenie wykonujesz 

zmieniając stopę. 

Jesteś już mistrzem w pokonywaniu przeszkód😊 

Jestem pewna, że zabawa podobała Ci się😊  

Na koniec dzisiejszych zajęć zapraszam Cię usiądź wygodnie w siadzie 

skrzyżnym i postaraj się proszę, wysłuchać w skupieniu krótkiego wiersza 

😊 na pewno Ci się uda! 

Mama lub tata będą recytować rymowankę, a Ty głaszcz część ciała 

wymienione w rymowance:  

Lata mucha koło ucha, 

lata bąk koło rąk, 

lecą ważki koło paszki, 

lata pszczoła koło czoła, 

lata mucha koło brzucha, 

lecą muszki koło nóżki, 

biegną mrówki koło główki, 

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


pełznie gąsieniczka koło policzka. 

 

 

Czwartek – 14.05.2020 

Temat dnia: Kwiaty majowej łąki 

 

Witam Cię w kolejny czwartek!  Jak ten czas leci! Mam nadzieję, że jesteś 

gotowy/wa do zajęć😊 Dziś aby się rozbudzić proponuję taniec 😊                     

Mam nadzieję, że go dobrze pamiętasz, jeśli nie – nic się nie martw😊 

przesyłam również instrukcję 😊 

 

 

 

 

Poniżej przesyłam link do piosenki: 

 

 

Tutaj można odtworzyć/ pobrać piosenkę: 

https://drive.google.com/open?id=18vGXW1ueBOlyOxjdVRVVWLrjCEsZ2lW

T 

 

Jeżeli nie masz możliwości wysłuchania piosenki – nie martw się – możesz po 

prostu poruszać się zgodnie z tekstem i wskazówkami😊 

Brawo! Zdania perfekcyjnie wykonane😊 

 

Zapraszam Cię teraz do wysłuchania wiersza B. Szelągowskiej: Majowa łąka 

Mama lub  tata będą prezentowali wiersz a Ty proszę, powtarzaj za nimi 

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

 

 

Majowa łąka 

 
Majowa łąka, pachnąca łąka; Tu widać myszkę, słychać skowronka…  

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

https://drive.google.com/open?id=18vGXW1ueBOlyOxjdVRVVWLrjCEsZ2lWT
https://drive.google.com/open?id=18vGXW1ueBOlyOxjdVRVVWLrjCEsZ2lWT


 

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! 

 

Teraz zapraszam Cię do zabawy dźwiękonaśladowczej: „Odgłosy łąki” 

Poruszaj się po pokoju naśladując podany przez mamę lub tatę odgłos 

zwierzęcia żyjącego na łące: konik polny – cyk, cyk; żaba – kum, kum; osa – 

bzzzz…; skowronek – fiu, fiu. 

Brawo! Bardzo dobrze się spisałeś/łaś! 😊 

Teraz zapraszam Cię do zabawy przy piosence o motylku, kiedy mama lub 

tata włączą muzykę poruszasz się po pokoju jak motylek (poruszasz 

skrzydełkami), kiedy muzyka przestanie grać (rodzice ją wstrzymają) musisz 

przykucnąć i udawać, że wąchasz piękne kwiaty😊 Powodzenia!  

Piosenka do odtwarzania znajduje się tutaj: 

https://drive.google.com/open?id=18oVA1pTPpkZXPc3zO6V75VvsB_-KdYr5 

 

Mam nadzieję, że zabawa podobała ci się😊 

 Na koniec tych zajęć proponuję Ci ćwiczenie przy stoliku😊 

Usiądź wygodnie przy stoliku/biurku. Potrzebne Ci będą kredki/mazaki😊 

Kartę pracy można pobrać tutaj: 

https://drive.google.com/open?id=1hq-AI_Jgz4gwRgY9XPGWIo3a8eNHT8Xl 

Jeśli nie masz możliwości pobrania/ wydrukowania karty pracy, mama lub 

tata na pewno narysują Ci podobne szlaczki😊 Powodzenia!  

https://drive.google.com/open?id=18oVA1pTPpkZXPc3zO6V75VvsB_-KdYr5
https://drive.google.com/open?id=1hq-AI_Jgz4gwRgY9XPGWIo3a8eNHT8Xl


 

   

 

 

Piątek – 15.05.2020 

Temat dnia: Jak tu pięknie i wesoło... 

 

Na początku zajęć przypomnij sobie wierszyk  z pokazywaniem dzięki, któremu 

łatwiej się wyciszysz i skupisz😊 

Na pewno doskonale go pamiętasz!  

„Małe rączki sobie klaszczą, 

 czasem także się pogłaszczą i w „kolanka zastukają, 

 no i dzieciom pomachają! 

 

Teraz zapraszam Cię do obserwacji poniższego obrazka 😊 I próby 

znalezienia odpowiedzi na pytania z nim związane – pobawimy się i 

wyobrazimy sobie, że jesteśmy entomologami ( to osoby zajmujące się 

badaniami owadów😊) 

 

Ilustracje można obejrzeć tutaj:  

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-aplus-kp-cz2.pdf 

 

 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-aplus-kp-cz2.pdf


  

 

I jak? Podobała się zabawa😊 Jestem pewna, że znakomicie sobie z tym 

dałeś/łaś radę! Brawo😊  

Zapraszam Cię teraz do wysłuchanie wiersza B. Szelągowskiej Tęczowa 

łąka.  Połóż się wygodnie i zamknij oczy a mama lub tata przeczytają Ci 

wiersz😊 

Tęczowa łąka 

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! 

Brawo! Pewnie wytrzymanie tak długiego czasu w takim skupieniu nie było 

łatwe! Dlatego zapraszam Cię do zabawy przy piosence „Jeśli jesteś wesoły” 

Tańcz, pląsaj do rytmu muzyki😊 Miłej zabawy! 

Piosenkę można pobrać/odtworzyć tutaj: 

https://drive.google.com/open?id=1Qx1uEGikmrHgdRIfeITJVeMtApWDvaqP 

 

Jako podsumowanie całego tygodnia proponuję Quiz 😊 

 Mama lub tata będą czytać kolejne zagadki a Ty proszę spróbuj 

odgadnąć o jakie zwierzątko polne chodzi😊 

 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) 

 

Brawo!!! Perfekcyjnie wykonałeś/łaś te zadanie😊 

 

Na koniec tego tygodnia zapraszam Cię do ostatniej zabawy😊 

Dokończ zdanie…😊 

Mama lub tata wypowiada zdanie, a Ty masz za zadanie je dokończyć: 

 

o W parku można…  

o W lesie można...  

o Na łące można…    

 

 

Dziękuję Ci za ten tydzień, dziękuje Rodzicom za czas i energię 

poświęcone aby te zajęcia przeprowadzić.  

 

https://drive.google.com/open?id=1Qx1uEGikmrHgdRIfeITJVeMtApWDvaqP


Życzę spokoju i zdrowia, w razie jakichkolwiek pytań zapraszam do kontaktu 

mailowego: m.olbrich@mp18.pl 

Postaram się, jak najszybciej odpowiadać na Państwa maile –dostępna będę 

codziennie w godzinach 9 – 14.  

Dodatkowo do materiałów dorzuciłam kolorowanki i zadania dodatkowe 

związane z tematyką zajęć😊 

Jeśli Państwo chcieliby wykonać dodatkowe zdania bądź odsłuchać piosenki 

z ubiegłego tygodnia przesyłam linki: 

 

Materiały z zajęć + dodatkowe: 

https://drive.google.com/open?id=1bLOB3CoEfc_mZorKWDXJSSWmxvN4Jc

lT 

Piosenki: 

https://drive.google.com/open?id=1hjDwIP8yB-HyH05sotFXk1p80MQshozK 

 

 

Pozdrawiam, 

Magda Olbrich 
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