
Witam wszystkie ,,Pszczółki” oraz rodziców  

tematem tego  tygodnia jest 

Łąka w maju 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edukacja zdalna nadal trwa, oprócz  tematyki związanej z łąką  zachęcam także 

do skorzystania     z materiałów dydaktycznych w ramach ogólnopolskiej akcji 

pt. ,,Dzieci uczą rodziców w domu”.  

Lekcja pt. ,,Pomocne serce” 

 

 

 

 

 

 

link do folderu (  zawiera krótką  prezentację oraz karty pracy 

dla dzieci z możliwością wydruku): 

https://drive.google.com/open?id=1uacvgZ3DLTuliftT2WPkfWf-vSLlIv6k 

https://drive.google.com/open?id=1uacvgZ3DLTuliftT2WPkfWf-vSLlIv6k


 

Zapraszam również do zapoznania się z propozycjami pani Patrycji, które 

stanowią uzupełnienie prezentowanej tutaj tematyki.  

 
 
 

Uwaga! 
Tygodniowy zakres materiału w Kartach Pracy cz.4 obejmuje strony od 36-43   

( fioletowa książka). 

Tygodniowy zakres pracy w kartach Litery i liczby cz. 2 obejmuje strony od 

76-77 (niebieska książka). 

Korzystamy też z książki z ilustracjami do opowiadań s.74-77 (książka z 

kwiatkami) 

oraz z wyprawki plastycznej,  

 

Proszę rodziców o czytanie poleceń i tekstów . 

 

 

Poniedziałek   11.05 

Temat dnia- Barwa  ochronna 

  Na początku przygotujcie Karty  pracy, cz. 4, s. 36−37. 

 

 

 

 

 

     

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-4.pdf 

 

 Spójrzcie na obrazek i opowiedzcie , co widzicie na majowej łące. Jakie 

zwierzęta? Jakie rośliny? 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-4.pdf


 

 

 Teraz przygotujcie książkę z ilustracjami do opowiadań ( s.74-77).  

 

 

 

 

 

 

 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-ks/mobile/index.html#p=77 

 

 

 Dziś będziecie  słuchać opowiadania M. Strękowskiej- Zaremby                  

pt. Zabawa w chowanego. 

 

Proszę rodziców o przeczytanie poniższego  tekstu . 

 
Za lasem płynie strumyk, za strumykiem rozpościera się łąka, na łące rosną zielona trawa 
i stokrotki o biało-żółtych kwiatach. I jeszcze wiele innych kolorowych kwiatów i zielonych 
roślin. 
Pewnego dnia biedronka, żabka, konik polny i motyl cytrynek bawili się na łące w 
chowanego. 
– Jeden, dwa, trzy... – mała biedroneczka odliczyła do dziesięciu i rozejrzała się dookoła. – 
Zaraz was znajdę – zawołała, pewna siebie. 
Po chwili wykrzyknęła radośnie: – Widzę cię, żabko! Siedzisz pod liściem mlecza! 
Biedronka sfrunęła na liść i zajrzała pod spód. 
Coś takiego! Żabki tam nie było. Wszędzie tylko zielone źdźbła trawy i liście roślin łąkowych 
tak samo zielone jak żabka. 
„To nie ten liść” – pomyślała i przeniosła się na sąsiedni, a potem na kolejny. 
O! Coś zielonego mignęło jej przed oczami! Biedronka rozpostarła małe skrzydełka. – Mam 
cię, koniku polny! Siedzisz między koniczynkami! Widzę cię! Zaraz będziesz zaklepany – 
ucieszyła się z odkrycia. 
– I hop! – biedroneczka usiadła na listku koniczyny. 
„Znowu nic?” – nie mogła się nadziwić, że pośród zieleni nie ma nawet śladu konika polnego. 
– Zdawało mi się – westchnęła, jednak już po chwili uśmiechnęła się szeroko. „Cytrynka na 
pewno znajdę. Jest większy od konika polnego i ruchliwszy od żabki” – pomyślała. 
Wzbiła się w górę, żeby objąć wzrokiem całą łąkę. Żółty kolor przyciągnął jej uwagę. 
– Jest! Widzę cię, motylku! 
Już po chwili siedziała na płatku stokrotki. Jednak to był tylko kwiat, a dookoła – tysiące 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-ks/mobile/index.html#p=77


podobnych. Czy któryś z nich był motylem cytrynkiem? Z pewnością nie. 
– Żabka, konik polny i motylek poszli sobie, a mnie zostawili – powiedziała rozczarowana 
biedronka. Zrobiło się jej bardzo przykro, że przyjaciele tak z nią postąpili. 
– Mylisz się, biedroneczko – odezwał się mądry ślimak. – Twoi przyjaciele wciąż są na łące. 
Trudno znaleźć zieloną żabkę i zielonego konika polnego pośród zielonej trawy. Niełatwo też 
wypatrzyć żółtego motyla, gdy łąka żółci się od kwiatów. Tak jednak powinno być.  
Barwa chroni twoich przyjaciół przed niebezpieczeństwem. Ci, którzy na nich polują, 
mają wielki kłopot z odróżnieniem motyla od kwiatka albo konika polnego czy żabki od 
zielonych liści. 
– To prawda – z zieleni wyskoczyli roześmiani przyjaciele biedronki: żabka i konik polny. 
– Najprawdziwsza prawda – potwierdził motylek cytrynek i wyfrunął z kępy żółtych jaskrów. 
– Nie przejmuj się, biedroneczko, że nas nie znalazłaś. Teraz ja będę szukał. Ukryj się 
dobrze. Żabka i konik polny też. 
Biedronka ucieszyła się z takiej zamiany. Ale gdzie znaleźć kryjówkę? Dookoła tyle zieleni. 
Czerwona biedronka w czarne kropki będzie widoczna z daleka. 
Szczęśliwie brzegiem rzeki szła uśmiechnięta od ucha do ucha Ada. Usiadła na skraju łąki, 
żeby odpocząć. Miała na sobie czerwone spodenki w czarne kropeczki. 
Biedroneczka aż wstrzymała oddech z zachwytu. – Lecę – powiedziała sobie. Skrzydełka, 
choć małe, poniosły ją na skraj łąki. Usiadła leciutko na pięknych spodniach dziewczynki i... 
znikła. 
A może wciąż tam siedzi. Jak myślicie? 
 

Odpowiedzcie na pytania do  treści opowiadania: 

 

-  W co bawili się: żabka, konik polny, biedronka i motylek cytrynek? 

-  Dlaczego biedronka nie mogła odnaleźć przyjaciół? 

- Co to jest barwa ochronna? 

 

Uwaga! 

 

Ubarwienie ochronne czy maskujące polega na upodobnieniu się barwą ciała 

do środowiska życia danego zwierzęcia. Ubarwienie ochronne jest 

rozpowszechnione wśród zwierząt, takich jak niedźwiedź polarny, pasikonik, 

rzekotka drzewna. 

 

Spróbujcie z pomocą rodzica przeczytać również tekst pod ilustracjami          

w książce . 

 

 
 

 Na koniec wrócimy do Kart  pracy  cz. 4, s. 38. 

Znajduje się tam cykl rozwojowy motyla. Będą potrzebne naklejki  do 

ponumerowania obrazków. 

 
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-4.pdf 

Który motyl Wam się podoba najbardziej? Mnie ten trzeci od prawej strony. 

Pokaż go i przeczytaj, jak się nazywa. 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-4.pdf


 

 

 

 

 

Wtorek 12.05 

Temat dnia-  Motyle  i  kwiaty 

  Dzisiaj otwórzcie Karty pracy cz. 4,  

na stronie nr 39.  

 

 

Nazwijcie  zwierzęta  przedstawione na 

zdjęciach. Otoczcie pętlą owady. Dokończcie też 

rysunek  motyla według wzoru. 

 

 

 

 
 
 

 Zapraszam do  posłuchania  piosenki pt. ,,Wiosna na łące” (sł. i muz. J. 

Kucharczyk). 
 

Podaję link do odsłuchania piosenki (po zalogowaniu do serwisu Mac edukacja  

/wychowanie przedszkolne/piosenki i utwory muzyczne/Nowe przygody CD2 poziom BB+, 

utwór nr 14)  

 

https://www.mac.pl/piosenki/piosenki-olekiada#npbb  

 

 

O czym była piosenka? O jakich zwierzętach była mowa w piosence? 

Jaki jest jej nastrój? 

 

 

 

 Teraz  przejdziemy do zabaw z sześcianem.  Przygotujcie Karty pracy, 

cz. 4, s. 40. 

https://www.mac.pl/piosenki/piosenki-olekiada#npbb


 

 

 

 Najpierw pooglądajcie  sześciany.                   

Czym się one różnią, a co mają podobnego?              

Zwróćcie uwagę na rozłożony sześcian   

( jego siatkę).Policzcie kwadraty.  

 

 

 

 

 

 

 

A teraz poszukajcie w domu przedmiotów, które mają kształt sześcianu. 

Znaleźliście jakieś ? 

 

 

Kształt sześcianu ma także kostka do gry 

 

  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Powyżej, po prawej stronie znajduje się  szablon kostki. Jeśli ktoś chce, może z 

pomocą rodziców wykonać kostkę  według  podanego wzoru. 

 
link do szablonu kostki: 

 

https://drive.google.com/open?id=1HW2Tpq-D3OC6QMMV1nI5CM4wZ7uqFz0i 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1HW2Tpq-D3OC6QMMV1nI5CM4wZ7uqFz0i


 

Zachęcam   dziś wszystkie Pszczółki, aby spróbowały  zbudować różne 

sześciany z klocków. Mogą być duże, małe, kolorowe lub jednobarwne. 

Popatrzcie na  poniższe przykłady. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Jestem ciekawa jak sobie poradzicie z tym zadaniem . Jak myślicie, czy z 

klocków Lego można zbudować sześcian? 

 

Miło mi będzie zobaczyć wasze konstrukcje na zdjęciach . 
 
 
 

A może macie  w domu   jakieś klocki w kształcie 

sześcianu? 

 

 

 

 

 
 
 

 Na zakończenie wykonamy jeszcze ćwiczenia z   Karty pracy, cz. 4,       

s. 41. Będziemy rysować szlaczki po śladach. 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-4.pdf 
 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-4.pdf


 

Środa  13.05 

Temat dnia- Wiosna   na  łące 

 Dzisiaj zaczniemy od Karty pracy, cz. 4, s. 

42. To zadanie będzie dla Was z pewnością 

łatwe. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 Zachęcam Was również do zobaczenia krótkiego filmu edukacyjnego pt. 

,,Z kamerą  wśród pszczół” (jest kilka odcinków). 

link do filmu 

https://youtu.be/LMLSxZJTNnE 

 

 Teraz wrócimy do piosenki pt. ,,Wiosna na łące” 

Możecie tylko  słuchać, próbować śpiewać lub tańczyć albo wyklaskać rytm 

Możecie  też zaprosić rodzica do wspólnego tańca . Decyzję pozostawiam 

Wam. 

 

Przypominam  link do odsłuchania piosenki (po zalogowaniu do serwisu Mac edukacja  

/wychowanie przedszkolne/piosenki i utwory muzyczne/Nowe przygody CD2 poziom BB+, 

utwór nr 14)  

 

https://www.mac.pl/piosenki/piosenki-olekiada#npbb  

 

 

 Proponuję Wam  również kilka innych piosenek do słuchania wraz z piosenką, 

którą znacie i lubicie-  Pszczółka śpi w ogrodzie.  

 

 Przypomnijcie ją sobie,  a potem  zaśpiewajcie rodzicom. 
 

link do piosenek : 

https://drive.google.com/open?id=1hraWh9WsLjB0MRNpX7WjXv8gS4rpoUBp 

https://youtu.be/LMLSxZJTNnE
https://www.mac.pl/piosenki/piosenki-olekiada#npbb
https://drive.google.com/open?id=1hraWh9WsLjB0MRNpX7WjXv8gS4rpoUBp


 

Czwartek 14.05 

Temat dnia- Wiosenna  łąka 

 

 Dzisiaj zaczniemy od Karty pracy, cz. 4, s. 43. 

 

Popatrzcie dokładnie i  odszukajcie na obrazku ukryte  

zwierzęta.  Dlaczego trudno jest  je znaleźć? 

Przeczytajcie też napisy pod obrazkami. 

 

 

 Teraz zapraszam Was do zabawy w kodowanie.  

Udostępniam Wam 3  zakodowane obrazki do wyboru. Zadanie wymaga 

jednak od Was koncentracji, Trzeba uważać, aby się nie pomylić !    

 

 

 

(Jeśli nie ma możliwości wydruku rodzic może narysować takie 

same  kratki wykorzystując linijkę, następnie wystarczy wykorzystać 

podany kod do pokolorowania kratek) 

 

 

 

link do kart do kodowania ( możliwość wydruku)  

https://drive.google.com/open?id=1mBmILZCu6fYMskgm9TJNJSgRJ1BqWjD1 

Informacja dla rodziców: 

Nauka kodowania poprzez zabawę to doskonały sposób poznania języka 

programowania. Takie wspólne zabawy już na etapie przedszkolnym i 

wczesnoszkolnym uczą logicznego myślenia, przewidywania, wnioskowania, 

planowania i dostrzegania zależności.  

 

https://drive.google.com/open?id=1mBmILZCu6fYMskgm9TJNJSgRJ1BqWjD1


 Teraz zapraszam Was na film pt.  ,,Łąka- rośliny i zwierzęta’’  

 

 

 

 

 

 

W trakcie jego trwania wymieńcie rośliny i zwierzęta, które się będą kolejno 

pojawiać .   Na pewno większość z nich  rozpoznacie . A jak Wam się podoba  

towarzysząca muzyka? 

 

link do filmu: 

https://youtu.be/bgmm4e9ARw4 

 

Jeśli macie okazję, wybierzcie się z rodzicami na łąkę, poobserwujcie przyrodę, 

pobiegajcie sobie, pograjcie w piłkę, możecie też spróbować samodzielnie 

zrobić jakieś  ciekawe zdjęcia przyrodnicze. 

 

 

Piątek 15.05 

Temat dnia- Powiał wiatr majowy 

 

 Na początek posłuchajcie  wiersza B. Formy pt. Wiosna.  

Proszę rodziców o przeczytanie . 

 

 

Powiał wiatr majowy, 

łąka zapachniała. 

https://youtu.be/bgmm4e9ARw4


Świeżą koniczyną 

pokryła się cała. 

 

Brzęczą głośno pszczoły, 

Pracują wytrwale 

Zapylają kwiaty, 

nie nudzą się wcale. 

 

Słońce mocno grzeje, 

świat do życia budzi. 

Dobry czas nastaje. 

dla zwierząt i ludzi.  

A teraz rodzic czyta kolejno po jednej  zwrotce  a dzieci starają się samodzielnie 

powtórzyć tekst . 

 

 Następnie przechodzimy do  Kart  pracy Nowe przygody Olka i Ady. 

Litery   i liczby, cz. 2, s. 76.-77 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-litery-liczby-cz-2/mobile/index.html#p=79 

 

 

Starajcie się samodzielnie przeczytać zdania, a potem zastanowić się nad nimi. 

Czy z wszystkimi  zdaniami się zgodzicie? 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-litery-liczby-cz-2/mobile/index.html#p=79


Do wykonania zadania ze strony nr  77 wybierzcie  naklejki z nazwami środków 

lokomocji. 

 Na koniec proszę Was o  pokolorowanie poniższych  kart z wyprawki 

plastycznej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-bbplus-wyp/mobile/index.html#p=25 

Pamiętajcie o dokładnym kolorowaniu oraz użyciu odpowiednich barw. 

Możecie się pochwalić  pracami. Mam nadzieję, że dacie radę zrobić obydwie .     

 

To było ostatnie zadanie w tym tygodniu. 

 

Chciałam podziękować za wszystkie Wasze zdjęcia . 

Rodzicom dziękuję za poświęcony czas i współpracę. 

 

Niedługo ukaże  się  też nowy filmik pt. Co robią Pszczółki w domu?” 

Dzieci będą mogły zobaczyć w nim kolegów z grupy a także wykonane 

przez dzieci piękne prace. 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-bbplus-wyp/mobile/index.html#p=25

