
            

W tym tygodniu będziemy podziwiać piękno majowej łąki     

Jeśli to możliwe wybierz się z rodzicami na pobliską łąkę lub skwer. Zapamiętaj nazwy 

roślin, które udało Ci się zobaczyć. Może spotkasz małych mieszkańców łąki?  

Nie martw się, jeśli nie możesz wyjść. Zobacz obrazki, zdjęcia łąki:  

 

 

 



       



        







 





 

 



 



 



 



 



 



 



 



 





 



 

 



 



 







 



 



 



 



 

 



1. Wysłuchanie piosenki „Bzycząca zabawa”   

https://www.youtube.com/watch?v=zUgzWqgYPeE&fbclid=IwAR2pYMmUbQbhkz

u6ssL5qv1MwmFHjRloQ_RbyYU8U6I7UjqadX2vdKz3Wh0  

               Rozmowa inspirowana treścią piosenki: 

 

  Co działo się na łące? 

  Z kim nie chciała tańczyć biedronka? 

  A kogo wybrała do tańca? 

  Co się stało, kiedy biedronka wybrała do tańca pająka? 

  Pamiętacie kto z kim tańczył na balu? 

  A jak skończyła się zabawa dla biedronki? 

 

2. Bingo biedronkowe – gra matematyczna (dla 2 graczy)    

  Pomoce: plansze z sylwetami biedronek (najlepiej wydrukowane na czerwonych 

arkuszach); kartoniki z cyframi. 

POMOCE możesz pobrać BEZPŁATNIE: 

https://blizejprzedszkola.pl/biedroneczki-sa-w-kropeczki-cz-1-

pd,3,8950.html?fbclid=IwAR2MfKQWTlxkrIJ8xpDUar9DG9ytYkiN5KU7V7tVMQ0Z77V_

bS3Ycc9SCk4  

  Przebieg: Gracze siedzą naprzeciwko siebie. Każdy ma przed sobą planszę z sześcioma 

biedronkami. Przed nimi leżą odwrócone do góry nogami kartoniki z cyframi od 0 do 7 

(wymieszane dwa zestawy).  Uczestnicy gry odkrywają po kolei kartoniki i jeśli na swojej 

planszy zobaczą biedronkę z pasującą liczbą kropek, zakrywają ją kartonikiem.  Wygrywa 

gracz, który jako pierwszy zasłoni wszystkie biedronki, krzycząc „Biedroneczki są w 

kropeczki”. 

3. Biedronki na łące – zabawa plastyczna   

Zobacz, jak wykonać: 

https://www.youtube.com/watch?v=0n3AvlOg0Vw&fbclid=IwAR2gkK6O4LEYnowdmUG

D-57cE8CL9o8gm3OGzdTSLog3QLdWyUbw1H7JhJM  

  Materiały: biały arkusz; dwie zielone kredki (najlepiej w dwóch odcieniach zieleni); 

czerwona i czarna farba plakatowa; patyczki do uszu. 

Wykonanie: 

1. Włącz piosenkę „Bzycząca zabawa” i rysuj rytmicznie kreski zieloną kredką. Staraj się 

rysować na zmianę raz lewą, raz prawą dłonią. 

https://www.youtube.com/watch?v=zUgzWqgYPeE&fbclid=IwAR2pYMmUbQbhkzu6ssL5qv1MwmFHjRloQ_RbyYU8U6I7UjqadX2vdKz3Wh0
https://www.youtube.com/watch?v=zUgzWqgYPeE&fbclid=IwAR2pYMmUbQbhkzu6ssL5qv1MwmFHjRloQ_RbyYU8U6I7UjqadX2vdKz3Wh0
https://blizejprzedszkola.pl/biedroneczki-sa-w-kropeczki-cz-1-pd,3,8950.html?fbclid=IwAR2MfKQWTlxkrIJ8xpDUar9DG9ytYkiN5KU7V7tVMQ0Z77V_bS3Ycc9SCk4
https://blizejprzedszkola.pl/biedroneczki-sa-w-kropeczki-cz-1-pd,3,8950.html?fbclid=IwAR2MfKQWTlxkrIJ8xpDUar9DG9ytYkiN5KU7V7tVMQ0Z77V_bS3Ycc9SCk4
https://blizejprzedszkola.pl/biedroneczki-sa-w-kropeczki-cz-1-pd,3,8950.html?fbclid=IwAR2MfKQWTlxkrIJ8xpDUar9DG9ytYkiN5KU7V7tVMQ0Z77V_bS3Ycc9SCk4
https://www.youtube.com/watch?v=0n3AvlOg0Vw&fbclid=IwAR2gkK6O4LEYnowdmUGD-57cE8CL9o8gm3OGzdTSLog3QLdWyUbw1H7JhJM
https://www.youtube.com/watch?v=0n3AvlOg0Vw&fbclid=IwAR2gkK6O4LEYnowdmUGD-57cE8CL9o8gm3OGzdTSLog3QLdWyUbw1H7JhJM


2. Kiedy trawa jest już gotowa, zanurz w czerwonej farbie kciuk i odbij kropki na trawie. 

3. Po wyschnięciu kropek zanurz w czarnej farbie patyczek do uszu, namaluj nim główki 

biedronek, a potem odbij czarne kropki na ich skrzydełkach. 

Życzę miłej zabawy ! Proszę o zdjęcia prac    

 

4. Prezentacja multimedialna „Co piszczy w trawie”     

https://www.youtube.com/watch?v=-BUOhWf14Qo  

5. Rozwiąż zagadki:      

Rośnie sobie wszędzie, na łąkach, w parkach, lasach, 

dzieci po niej lubią wesoło pohasać. 

Mówią na nią wszyscy, że to jest murawa, 

a my wiemy przecież, to zielona............ 

                                                                     TRAWA 

Swego domu nie zostawi, nawet gdy się w trawie bawi. 

Jeśli ser mu proponuję, on mi rogi pokazuje.         

                                                                  ŚLIMAK 

Skaczę po łące, szybko uciekam 

gdy dziób czerwony widzę z daleka.         

                                                              ŻABKA 

Ledwie błyśnie słońce złote, słychać brzęk wesoły, 

to dla dzieci robią miodek pracowite.........    

                                                                  PSZCZOŁY 

Kolorowe skrzydełka na kwiatkach siadają 

i swoimi barwami wszystkich zachwycają.         

                                                        MOTYLEK 

Te malutkie owady ludzi często kłują, 

potem w tym ukłutym miejscu 

bąble wyskakują.             

                                       KOMARY 

Jaki dokuczliwy owad denerwuje ludzi? 

Fruwa często nad głowami i ze snu nas budzi.       

                                                       MUCHA 

Owad ten jest bardzo mały, mimo to ciężko pracuje, 

dla królowej i robotnic mrowisko buduje.       

                                                                 MRÓWKA 

Długie nogi dziób czerwony, wiosną do nas przylatuje. 

Szuka żabek na śniadanie, wszystkie wokół wyłapuje. 

                                                                BOCIAN 

https://www.youtube.com/watch?v=-BUOhWf14Qo


 

Radują się wszyscy ludzie gdy z wysoka świeci, 

i zwierzęta, i rośliny, lecz najbardziej dzieci.     

                                                                    SŁOŃCE 

Bardzo głośno brzęczy, gdy nad łąką leci, 

tak się również nazywa zabawka dla dzieci. 

                                                     BĄK 

Zielona łodyżka, na niej kolorowe płatki, 

dzieci dają je w prezencie z okazji Dnia Matki. 

                                                               KWIATY 

W środku żółte oczko, patrzy na świat wiosną, 

ma błękitne płatki, choć to nie są bratki. 

                                                 NIEZAPOMINAJKA 

Zbiera nektar z kwiatów, smaczny miodek produkuje, 

gdy nastaną mrozy w ulu przezimuje. 

                                                                  PSZCZOŁA 

Ta żółciutka kula mocniej grzeje wiosną 

dzięki niej na świecie rośliny urosną. 

                                                  SŁOŃCE  

Czarno biały fartuszek, buciki czerwone, 

umykają żabki gdy idzie w ich stronę. 

                                             BOCIAN 

 

6. Posłuchajcie odgłosów łąki:    

https://www.youtube.com/watch?v=IoC7WCfx6Z0   

 

7.Troszeczkę gimnastyki z waszymi ulubieńcami, oczywiście ćwiczcie razem z nimi    

  https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ  

  https://www.youtube.com/watch?v=oZ5lgcQWbyQ  

  https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M  

 

 8. Bajka edukacyjna dla małych dzieci – owady.     

https://www.youtube.com/watch?v=yKmeG_wx498  

Bąki z łąki 

https://www.youtube.com/watch?v=eOOfjYBIyak   

https://www.youtube.com/watch?v=IoC7WCfx6Z0
https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ
https://www.youtube.com/watch?v=oZ5lgcQWbyQ
https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M
https://www.youtube.com/watch?v=yKmeG_wx498
https://www.youtube.com/watch?v=eOOfjYBIyak


DJ Miki - motyle   

https://www.youtube.com/watch?v=A3JEJqsP5P4  

Biedroneczki są w kropeczki   

https://www.youtube.com/watch?v=LjUOzRNw7aA  

Była sobie żabka mała   

https://www.youtube.com/watch?v=u0sql4bx4PI  

Opowieści z łąki   

https://www.youtube.com/watch?v=dMoa8coSepM  

Stemplowana łąka   

https://www.youtube.com/watch?v=q85x875FfGc  

Moja majowa łąka   

https://www.youtube.com/wa  tch?v=aNwLAGTS74c  

 

9. Praca plastyczna: „Ślimaczek” 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=A3JEJqsP5P4
https://www.youtube.com/watch?v=LjUOzRNw7aA
https://www.youtube.com/watch?v=u0sql4bx4PI
https://www.youtube.com/watch?v=dMoa8coSepM
https://www.youtube.com/watch?v=q85x875FfGc
https://www.youtube.com/watch?v=aNwLAGTS74c


10. Nauka wierszyka- masażyka: 

 

 

 

 

 

 

 



11. Labirynty :  

 

 



 





 

9.  



 

 

 



12. Praca dla chętnych: 

 



 



 

 

 



12. Kilka zabaw matematycznych: 

Policz i zaznacz odpowiednią cyfrę:

 



 



 

Powodzenia!!!! 

 


