
11.05.2020 – Poniedziałek   Temat: Jakie zwierzęta spotkamy na łące?    Biedronki 

 

Witajcie Kochane Biedronki! Dzień dobry Drodzy Rodzice! 

 

Witamy Was serdecznie w nowym tygodniu naszych wspólnych zajęć. Dzisiaj 

spróbujemy odgadnąć jakie zwierzęta mieszkają na łące, wśród traw oraz wysłuchamy 

odgłosów jakie wydają niektóre z nich. Później wybierzemy się na spacer po wiosennej 

łące. Na koniec spróbujemy odnaleźć różnice na obrazkach. 

Na początku chciałabym żebyście przyjrzeli się uważnie ilustracji poniżej. Zastanówcie 

się jakie zwierzątka widzicie na ilustracji. Czy znacie jakieś z nich? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A teraz proszę wysłuchajcie wiersza Pani Iwony Salach  pt. „Łąka” i za chwilkę 

porozmawiamy o mieszkańcach łąki. 



Drodzy Rodzice proszę odczytajcie teraz dzieciom wiersz. 

Łąka tylu ma mieszkańców 

Zwierząt, roślin kolorowych. 

Tu motylek, a tam pszczółka 

Tutaj kwiatek- O! Różowy! 

 

Z kopca wyszedł krecik mały 

Obok niego idzie mrówka. 

Na rumianku w kraśnej sukni 

Przycupnęła Boża krówka. 

 

Nad tą łąką kolorową 

Bal wydały dziś motyle. 

Zapraszają wszystkie dzieci 

Więc zatańczmy z nimi chwilę! 

 

Zastanówmy się teraz na podstawie wiersza i ilustracji jakie zwierzęta mieszkają 

na łące?  Wymieńmy je razem… motyle, pszczoły, kret, mrówki, boża krówka czyli 

biedronka, pająk, pasikonik, dżdżownica. Wskażcie je proszę na ilustracji, nie martwcie 

się jeżeli jakiegoś nie znacie, rodzice na pewno wam pomogą. Świetnie siebie 

poradziliście, brawo! 

A kto wyprawił bal na łące? Bardzo dobrze, bal wyprawiły motyle. Wskażcie je proszę 

na obrazku. 

Hmm, a jak myślicie jak myślicie, jakie zwierzęta zamieszkują jeszcze łąkę? 

Spróbujemy teraz razem rozwiązać tą zagadkę. Proszę was żebyście wysłuchali teraz 

odgłosów zwierząt mieszkających na łące i dopasowali je do obrazków. 

 

1. https://chomikuj.pl/andziatam/PRZEDSZKOLE+MATERIA*c5*81Y/odg*c5*82osy

+natury+r*c3*b3*c5*bcne/32+Bociany,3833908803.mp3(audio) (bocian) 

2. https://chomikuj.pl/Sugadmailo/*e2*99*ab+Dzwi*c4*99ki+(3D)/Odg*c5*82osy+zwi

erz*c4*85t+(ca*c5*82kiem+nowe)/*c5*bbaby,299142013.mp3(audio) (żaba) 

3. https://chomikuj.pl/andziatam/PRZEDSZKOLE+MATERIA*c5*81Y/odg*c5*82osy

+natury+r*c3*b3*c5*bcne/31+Pszczo*c5*82y,3833908802.mp3(audio) (pszczoły) 

  

https://chomikuj.pl/andziatam/PRZEDSZKOLE+MATERIA*c5*81Y/odg*c5*82osy+natury+r*c3*b3*c5*bcne/32+Bociany,3833908803.mp3(audio)
https://chomikuj.pl/andziatam/PRZEDSZKOLE+MATERIA*c5*81Y/odg*c5*82osy+natury+r*c3*b3*c5*bcne/32+Bociany,3833908803.mp3(audio)
https://chomikuj.pl/Sugadmailo/*e2*99*ab+Dzwi*c4*99ki+(3D)/Odg*c5*82osy+zwierz*c4*85t+(ca*c5*82kiem+nowe)/*c5*bbaby,299142013.mp3(audio)
https://chomikuj.pl/Sugadmailo/*e2*99*ab+Dzwi*c4*99ki+(3D)/Odg*c5*82osy+zwierz*c4*85t+(ca*c5*82kiem+nowe)/*c5*bbaby,299142013.mp3(audio)
https://chomikuj.pl/andziatam/PRZEDSZKOLE+MATERIA*c5*81Y/odg*c5*82osy+natury+r*c3*b3*c5*bcne/31+Pszczo*c5*82y,3833908802.mp3(audio)
https://chomikuj.pl/andziatam/PRZEDSZKOLE+MATERIA*c5*81Y/odg*c5*82osy+natury+r*c3*b3*c5*bcne/31+Pszczo*c5*82y,3833908802.mp3(audio)


Bardzo dobrze poradziliście sobie z tym zadaniem. Teraz chciałabym zaprosić was na 

opowieść ruchową przy muzyce, połączoną z ćwiczeniami artykulacyjnymi.   

Drodzy Rodzice przed odczytaniem opowieści włączcie proszę odgłosy łąki, niech lecą 

one w tle podczas czytania opowieści.  

https://www.youtube.com/watch?v=IoC7WCfx6Z0&t=18s  

 

Jest piękny wiosenny poranek. Idziemy na łąkę.(naśladujemy marsz) Słońce ogrzewa 

nas swoimi promieniami. Jest nam miło i ciepło. Rozglądamy się ciekawie dookoła. 

(kładziemy rękę na czole, tworząc daszek i rozglądamy się dookoła) Wszędzie rosną 

pachnące kwiaty. Pochylamy się, aby je powąchać.(wąchamy kwiatki) Dmuchamy na 

dmuchawce, których nasiona wirują wesoło nad łąką.(zdmuchujemy dmuchawce) Nad 

nami słychać bzykanie pracowitych pszczółek (bzz, bzz, bzz), które zbierają nektar, a w 

trawie delikatne cykanie świerszczy (cyk, cyk, cyk).  W górze, machając kolorowymi 

skrzydłami, unoszą się lekkie motyle. Nad stawem skaczą zielone żabki i radośnie 

kumkają (kum, kum, kum), zupełnie nie zwracając uwagi na bociana, który dumnie 

kroczy, wysoko unosząc swoje długie, czerwone nogi. Bocian porusza dziobem i 

nawołuje (kle, kle, kle) swoich przyjaciół na wiosenne śniadanie. Niestety, mają oni inne 

plany. Bocian rozwija więc swoje piękne, duże skrzydła i szybuje nad łąką, podziwiając 

jej piękno z wysoka. 

 

 

Na koniec chciałabym żebyście uruchomili swój spostrzegawczy wzrok. Odnajdźcie 

proszę 5 różnic na obrazku.  

 

 

Dla ciekawskich: 

Link do filmiku o zwierzętach zamieszkujących łąkę 

https://www.youtube.com/watch?v=8krnRKa9jWI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IoC7WCfx6Z0&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=8krnRKa9jWI


 



Praca indywidualna: Wzmacnianie mięśni palców i rąk.  

Potrzebne rzeczy: 5,6 kredek/mazaków, 3 wałki twardej plasteliny- łączymy je razem w 

jeden duży.  

 

1. Zadaniem dziecka jest powkładanie 

pionowo kredek w wałek plasteliny 

położony na stole. 

 

 

 

 

 

 

2. Dziecko powinno dotknąć po kolei, 

każdym palcem, kolejno każdej kredki. 

 

 

 

 

 

 

 

Dziękuję Wam bardzo za wspólną zabawę i zapraszam jutro  

 

 

  



 

 

  



 



  



 

  



 

  



 

  



13.05.2020 – Środa          Temat: Majowa łąka.           Biedronki 

 

Witajcie Kochane Biedronki! Dzień dobry Drodzy Rodzice! 

 

Witajcie w środę! Na dzisiejszych zajęciach spróbujemy odgadnąć zagadki i utrwalić 

sobie mieszkańców wiosennej łąki oraz poznamy kilka zasad zachowania się na łące. 

Następnie potańczymy do piosenki „Żabie kroki”. Na koniec namalujecie farbami 

majową łąkę według własnego pomysłu. 

Wysłuchajcie proszę teraz zagadek i spróbujcie odgadnąć o jakim mieszkańcu łąki 

mowa. Gotowi… to zaczynamy. 

 

 

Kiedy jest początek lata, 

z płatka na płatek lata. 

Dzięki jej pracowitości 

miodek w domu mam dla gości.  

 

 

 

 

Latem mnie spotykaliście, 

lubię jadać różne liście. 

Kiedy boję się lub śpię, 

do muszelki chowam się. 

 

 

 

 

Choć nie widzi wcale, 

radzi sobie doskonale. 

Przed swym wrogiem w obawie, 

ukrywa się pod kopcem w trawie.  

 

 



Jestem mała i zielona, 

w trawie całkiem zanurzona. 

Moim hobby jest pływanie - 

- stylem moim pływają panie. 

Lubię także rechotanie - 

- tego już nie lubią panie. 

 

 

 

 

Skrzydła piękne ma we wzory, 

wszystkie na nich są kolory. 

Kiedy nastają dni gorące, 

dzieci biegają za nim po łące.  

 

 

 

 

Ich kryjówką bywa kwiatek, 

ile kropek - tyle latek. 

Ich skrzydełka są w kropeczki, 

to są właśnie... 

 

 

 

 

 

Zimą czeka go Afryka, 

latem zaś go Polska wita, 

duże gniazdo na kominie, 

z tego właśnie ptak ten słynie.  

 

  



Świetnie, na pewno bardzo dobrze sobie poradziliście z zagadkami. Teraz, gdy znacie 

już mieszkańców majowej łąki, chciałabym żebyście wspólnie z rodzicami zastanowili 

się i odpowiedzieli na pytanie -  jak należy zachowywać się na łące? 

Drodzy Rodzice, gdy wspólnie z dziećmi ustalicie zasady, możecie porównać je z 

poniższymi. 

„Kodeks zachowania się na łące” 

 Na łące należy zachwyć ostrożność. Niektóre owady mogą użądlić. 

 Nie wolno niszczyć roślin bez powodu. Są one dla nas źródłem tlenu, a dla 

zwierząt schronieniem lub pożywieniem. 

 Nie można krzywdzić zwierząt mieszkających na łące – one tak jak ludzie 

odczuwają ból. 

 Na łące nie zostawiamy po sobie śmieci! Jeżeli wybieramy się na piknik, śmieci 

zabieramy ze sobą i wyrzucamy do śmietnika. 

A teraz czas żebyśmy trochę się poruszali. Zapraszam Was do tańca przy piosence 

„Żabie kroki”. Spróbujcie wymyślić i zatańczyć swoje żabie lub bocianie kroki. 

Drodzy Rodzice włączcie proszę teraz piosenkę. 

https://www.youtube.com/watch?v=DwwpCoM0sHg 

Na koniec chciałabym zaprosić Was do wykonania pracy plastycznej pod tytułem 

„Majowa łąka”. Zachęcam Was do malowania farbami. Poniżej zostawiam Wam kilka 

inspiracji do własnej pracy. 

Drodzy Rodzice poniżej znajduje się również link do „odgłosów łąki”, zachęcam, aby 

włączyć dzieciom poniższy link w trakcie malowania przez nich pracy, jako odgłosy 

lecące w tle.  

http://chomikuj.pl/daro0106/zachomikowane/!+Odg*c5*82osy+natury/S*c5*82oneczna+*

c5*82*c4*85ka+-+1,5412051595.mp3(audio) 

 

Biedroneczki pamiętajcie o przysłaniu  

mi swoich prac, chętnie zobaczę jak 

wyobrażacie sobie majową łąkę  

biedronkigrupaViii@gmail.com 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=DwwpCoM0sHg
http://chomikuj.pl/daro0106/zachomikowane/!+Odg*c5*82osy+natury/S*c5*82oneczna+*c5*82*c4*85ka+-+1,5412051595.mp3(audio)
http://chomikuj.pl/daro0106/zachomikowane/!+Odg*c5*82osy+natury/S*c5*82oneczna+*c5*82*c4*85ka+-+1,5412051595.mp3(audio)


Karta pracy – dla chętnych. 

 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



15.05.2020 – Piątek          Temat: Matematyczna łąka.           Biedronki. 

 

Witajcie kochane Biedronki! Dzień dobry Drodzy Rodzice! 

 

Witajcie w ten piątkowy dzień. Na dzisiejszych zajęciach sprawdzicie czy zdania, które 

dla was przygotowałam są prawdziwe czy fałszywe, wykonacie razem z rodzicami 

stempelka z ziemniaka i przygotujecie kartoniki do przeliczania. Następnie spróbujecie 

ułożyć z szalika ślimaczka. Jesteście gotowi… to zaczynamy. 

Na początku pobawimy się w prawdę czy fałsz. Przygotowałam dla was kilka zdań, 

Waszym zadanie będzie ocena czy dane zdanie jest zgodne z prawda czy nie. Jeżeli 

jest prawdziwe klaśnij proszę w dłonie. Nie martwcie się, jeżeli nie będziecie znać 

odpowiedzi, rodzice na pewno wam pomogą. Dobrze, zaczynamy. 

 Żaby skaczą po trawie… 

 Mrówki maja kolorowe skrzydełka…. 

 Motyle fruwają nad łąką… 

 Ślimak mieszka w skorupce… 

 Pszczółki pływają w stawie… 

 Bocian zjada biedronki… 

 

Świetnie sobie poradziliście. Jestem z was dumna. Teraz z pomocą rodziców 

przygotujecie stempelka z ziemniaka w kształcie kwiatka. Z jego użyciem przygotujcie 

kartoniki do liczenia i pobawcie się w przeliczanie kartonikowych kwiatków.  

 

Drodzy Rodzice w linku poniżej jest podpowiedz jak zrobić stempel. 

https://www.youtube.com/watch?v=yy_MJAE3bto  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=yy_MJAE3bto


Drodzy Rodzice do tego zadania będą nam potrzebne 2 różnej długości szaliki i 

chustka/apaszka. Rozłóżcie proszę przed dzieci szaliki i apaszkę tak, aby dzieci mogły 

porównać ich długość. 

Rodzice rozłożyli teraz przed wami szaliki, wskażcie proszę teraz najdłuższy szalik… 

Bardzo dobrze, a teraz proszę wskażcie szalik który jest najkrótszy… Świetna 

odpowiedz, a który szalik nie jest ani najdłuższy ani najkrótszy? Fantastycznie 

poradziliście sobie z tym zadaniem.  

 

 

A teraz poproszę żebyście z najdłuższego szalika 

spróbowali zwinąć ślimaczka. Spójrzcie, mi udało się 

zwinąć takiego ślimaczka. Na pewno wasze ślimaki 

są super zakręcone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Weźcie teraz proszę chustkę/apaszkę i  

spróbujcie ułożyć z niej motylka.  

Mój motylek wygląda tak.  

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszam was teraz do obejrzenia krótkiego filmu edukacyjnego pt. „Co nam daje 

łąka?” 

Drodzy Rodzice włączcie proszę teraz film. 

https://www.youtube.com/watch?v=s6ABV__VAgQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s6ABV__VAgQ


Na koniec wykonajcie proszę zadania z karty pracy. Policzcie proszę owady w zbiorach 

i w wyznaczonym miejscu zaznaczcie tyle kresek ile jest owadów w danym zbiorze. 

Wskaż proszę w którym zbiorze jest najwięcej owadów? W którym zbiorze owadów jest 

najmniej? W którym zbiorze znajdują się cztery owady? 

 

 

 

 

 

  



Dziękujemy wam bardzo za pracę i zabawę w tym tygodniu. Świetnie rodziliście 

sobie z przygotowanymi zadaniami. Jesteśmy z was dumne. Wam Drodzy 

Rodzice dziękujemy za pomoc w przeprowadzeniu zajęć. Do zobaczenia w 

poniedziałek  

 

 


