
Temat tygodnia: MAJOWA ŁĄKA  (18-22.05.2020)

Witamy Was bardzo serdecznie! 

1.W tym tygodniu poznacie różne owady, zwierzęta, kwiaty i ptaki, które można spotkać podczas 
spaceru na łące. Zapraszam:

Słyszycie? Co tak takiego? https://www.youtube.com/watch?v=IoC7WCfx6Z0 Tak, takie 
dźwięki można usłyszeć na majowej łące.

Tutaj https://www.youtube.com/watch?v=LKLf5EN1Ff4 zobaczycie ciekawy film, w którym
bohaterem jest Skrzat Borówka, przybliży on wam życie na łące 

A tutaj https://www.youtube.com/watch?v=bgmm4e9ARw4&t=1s znajdziecie piękne zdjęcia
roślin i zwierząt żyjących na łące, w tle słuchać muzykę klasyczną (Edvard Grieg – Poranek).

2. Porozmawiajcie z Rodzicami na temat tego co dzieje się na łące w maju. (Obrazek macie w 
książeczkach)

3.Proponuje wam wspólna zabawę  rytmiczno-artykulacyjną z wykorzystaniem wiersza Teresy 
Fiutowskiej Żabie łapki.                                                                      
Dwie zielone małe żabki,                                                    dzieci:
tak nad stawem grają w łapki:
jedną łapką                                                          podnoszą prawą rękę ugiętą w łokciu,
klap, klap, klap.                                                   uderzają o prawą dłoń partnera,
Drugą łapką                                                        podnoszą lewą rękę ugiętą w łokciu,
klap, klap, klap.                                                  uderzają o lewą dłoń partnera,
Potem dwiema                                                    podnoszą obie ręce ugięte w łokciach,
klap, klap, klap.                                                  uderzają w obie dłonie partnera,
Ty, bocianie                                                         przykucają i grożą bocianowi, poruszając
nas nie łap!                                                         wskazującym palcem.

4.Majowa łąka – praca plastyczna. Możecie skorzystać z wyprawki, karta 23, lub farbami 

namalować własną łąkę ☺

5. Ćwiczenia w czytaniu – dopasowywanie nazw zwierząt i roślin do przedstawiających je 

obrazków. wyprawka – obrazki, wyrazy (biedronka, konik polny, ważka, stokrotka, mak),

6.Zabawy z sześcianem.

•Przypomnienie cech kwadratu.

Rodzic mówi:

−− Nakreślcie w powietrzu kształt kwadratu.

−− Jakie są boki kwadratu?

•• Zapoznanie z sześcianem. (kostką do gry). Liczenie ścian sześcianu (karta pracy) 

•• Zabawy z sześcianem – kostką.

Rodzic pokazuje kostkę z krążkami (lub liczbami). Dzieci rzucają kostką i wykonują tyle

czynności podanych przez Rodzica, ile oczek (lub jaką liczbę) wyrzucono na kostce.

https://www.youtube.com/watch?v=IoC7WCfx6Z0
https://www.youtube.com/watch?v=bgmm4e9ARw4&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=LKLf5EN1Ff4


Czynności: podskoki, skłony, przysiady, okrzyki…

Starsze dzieci rzucają kostką i podają liczbę większą (lub mniejszą) o jeden w stosunku do liczby

oczek wyrzuconych na kostce.

7.Rysowanie szlaczków po śladach (karty pracy), a potem – samodzielnie. Rysowanie motyla po 

śladach. Kolorowanie rysunku. Rysowanie po śladzie drogi motyla do stokrotki.

8.Liczenie pszczół. Łączenie pszczół z obrazkiem plastrów, do których lecą. Kończenie 

kolorowania plastrów miodu (karty pracy).

9. Zapraszam do wykonania sylwet biedronki (technika dowolna) . Namalujcie swojej biedronce 

tyle kropek , ile macie lat. (dzieci młodsze)

• Zabawy matematyczne dla przedszkolaków idących do pierwszej klasy:  

Przygotujcie sobie liczmany (patyczki, nakrętki, kasztany, kamyki, itp)Rozwiązywanie zadań 

tekstowych. 

– Nad łąką latały cztery kolorowe motyle. Po chwili przyleciały trzy białe motyle. Ile motyli lata 
razem nad łąką? 

- Razem za słonkiem wędrowały po niebie 2 małe chmurki ale wkrótce dołączyły do nich jeszcze 8.
Ile chmurek wędrowało po niebie?

- Wysoko na niebie fruwały 3 skowronki. Razem ze skowronkami wesoło śpiewały 4 słowiki. Ile 
ptaszków śpiewało na cześć wiosny ?

- Nad łąką zaroiło się od barwnych motylków. 5 motyli fruwało nad wodą a 3 przysiadły na 

kwiatach. Ile razem motyli witało wiosnę ?

- Wspólnie z motylkami tańczyło na łące 5 biedronek. 2 z nich odfrunęły. Ile biedronek zostało na 
łące?

- Na łące zakwitło 5 kwiatów żółtych i 5 niebieskich. Ile to razem?

- Na powitanie wiosny 9 żabek śpiewało w chórze, ale 3 z nich szybko się zmęczyły i wskoczyły do
stawu. Ile żab teraz śpiewa w chórze?

- Głośne kumkanie żab zwabiło na łąkę 3 bociany, a potem przyleciały jeszcze 4. Ile bocianów 
chodziło po łące?

10.Zapraszam Was i Rodziców na spacer na pobliską łąkę (jeśli macie taką możliwość). Obejrzyjcie

rośliny, poobserwujcie mieszkańców łąki. Dla chętnych proponuje wykonanie zielnika.

11. Utrwalcie w łatwy i przyjemny sposób nazwy mieszkańców i rośliny łąki. Kończenie 

rymowanek o łące.



Trawa, kwiaty, biedronka – to na pewno… (łąka)

Czerwone jak gotowane raki – to… (maki)

Ma żółty środek, białe płatki,

łodyga u niej wiotka.

Ten łąkowy kwiat to… (stokrotka)

Piegowata dama. Po łące chodzi od rana.

Wygrzewa się w promykach słonka.

To maleńka… (biedronka)

Czy to fruwające kwiaty? Jest ich tyle! Nie, to… (motyle)

Lata, lata koło nosa. Uwaga! To groźna… (osa)

Lata, lata obok czoła. To miodna… (pszczoła)

 Dla ciekawskich  link do zagadek:

https://www.youtube.com/watch?v=LIsNWZUA8X4

12.Ćwiczenia w czytaniu – uzupełnianie literami luk w wyrazach.  

- biedro…ka (n),

- jas…ier (k), 

- t…awa (r),

- …aba (ż), 

- kr…t (e)…

Język angielski – powtarzanie słownictwa

- Jak masz na imię? - What`s your name?

- Mam na imię…    - My name is …..

- Ile masz lat?      - How old are you?

- Mam 6/7 lat     - I`m six/ seven years old.

- Jaki jest Twój ulubiony kolor? -What is your favorite color?

- Moim ulubionym kolorem jest np. niebieski -  My favourite colour is blue.

https://www.youtube.com/watch?v=zMdq9jSaNLg

https://www.youtube.com/watch?v=zxIpA5nF_LY

Dla chętnych obrazek do odkodowania poniżej. Miłego tygodnia. Pozdrawiamy.
Wasze panie☺

https://www.youtube.com/watch?v=zxIpA5nF_LY
https://www.youtube.com/watch?v=zMdq9jSaNLg


………..
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