
Temat tygodnia: 

Wiosna na łące 

 

Dzień 1 

Zadanie 1. 

Przeczytaj dziecku poniższe zagadki. Dziecko ma za zadanie podać rozwiązania 

zagadek i spróbować narysować odgadnięte hasła na kartce. 

 

* W kropki ma spódnicę, 

chętnie zjada mszyce. (biedronka) 

 

* Ma sto biało-różowych płatków 

wokół żółtego środka. 

Każdy odgadnie, że to...(stokrotka) 

 

* Lata nad kwiatami 

i sam wygląda jak kwiat. 

Co to za owad? 

Czy ktoś już zgadł? (motyl) 

 

* Latają, bzykają 

i miodek nam dają. (pszczoły) 

 

Zadanie 2. 

Karta pracy 42 i 43. 

(Gotowe karty pracy proszę przesłać na e-mail przedszkola). 

 

 

 



Zadanie 3. 

Puść dziecku poniższą piosenkę. Pozwól mu bawić się przy niej tańcem. Zadaj kilka 

pytań odnośnie tekstu. Nauczcie się w tym tygodniu piosenki na pamięć, ćwiczcie ją 

codziennie. 

https://www.youtube.com/watch?v=VL-IW-Xy0Jo 

 

Tekst piosenki: 

I. 

Kiedy świeci słoneczko, 

to na łące nad rzeczką, 

świerszcze stroją skrzypeczki, 

do wiosennej poleczki. 

 

II. 

Dylu, dylu już grają, 

grube bąki śpiewają, 

myszki tańczą poleczkę, 

sapią przy tym troszeczkę. 

 

III. 

A trzy małe biedronki, 

nie chcą tańczyć tej polki, 

i czekają na walca, 

aby tańczyć na palcach. 

 

Przykładowe pytania : 

- O jakim tańcu jest mowa w piosence? 

- Co stroiły świerszcze w pierwszej zwrotce piosenki? 

- Kto nie chciał tańczyć poleczki? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VL-IW-Xy0Jo


Zadanie 4. 

W tym tygodniu przedstawię Wam trzy odcinki filmu o pszczołach. Każdy odcinek 

mówi o czymś innym. Dziś proponuję odcinek 1. Pszczoła Kaja oprowadzi dzieci po 

wnętrzu ula i opowie kilka ciekawostek na temat ich pracy. 

  

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

 

Zadanie 5. 

W tym tygodniu zachęć dziecko, aby ćwiczyło zadania matematyczne na platformie 

SQULA, którą już mam nadzieję poznaliście. Udanej zabawy ;) 

 

Dzień 2 

 

Zadanie 1. 

Przeczytaj dziecku wiersz. Zadaj do niego pytania. Sprawdź ile z niego zrozumiało 

i zapamiętało. Przeczytaj wiersz ponownie. Tym razem w trakcie czytania, poproś 

dziecko aby ruchem postarało się zilustrować to, co dzieje się w wierszu. 

 

 

Zbigniew Baryła 

„WIOSENNA ŁĄKA" 

 

Wiosenna łąka w promieniach słońca 

cała zielona jest i kwitnąca. 

Pszczoły, motyle nad nią fruwają, 

a w trawie świerszcze koncerty grają. 

Żółte kaczeńce na łące kwitną, 

niebo ma barwę jasnobłękitną. 

Wśród kwiatów pszczoły pilnie pracują, 

zbierają nektar, miód produkują. 



Słoneczko grzeje, stopniały śniegi, 

na noskach dzieci są pierwsze piegi. 

Cieszą się dzieci i ziemia cała, 

że wiosna do nas już zawitała. 

 

Przykładowe pytania: 

 

- O jakiej porze roku była mowa w wierszu?  

- Jakie znamy pory roku? 

- Po czym poznajemy, że jest wiosna? 

- Jakie owady latały w wierszu nad łąka? 

- Jakie kwiaty zakwitły na łące? 

- Co robiły pszczoły w wierszu? 

- Z czego cieszyły się dzieci? 

 

Zadanie 2. 

Czytaj dziecku poniższe rymowanki. Jego zadaniem jest dokończyć pasujące słowa do 

danej rymowanki. 

 

*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 fruwają kwiaty? Jest ich tyle. Nie! To...(motyle) 

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

*Lata, lata obok czoła. Kto to? To miodna...(pszczoła) 

 

 

Zadanie 3. 



Karta Pracy 44. 

(gotową kartę pracy proszę przesłać na e-mail przedszkola). 

 

Zadanie 4. 

Puść dziecku drugi odcinek filmu o pszczołach. W tej części pszczoła Kaja opowie 

dzieciom gdzie i jak pracują pszczoły. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PX8JKShqt9c 

 

Zadanie 5. 

Przypominam o ćwiczeniu tekstu piosenki. Zachęć dziecko do tańca podczas słuchania 

utworu. 

Pamiętajcie o korzystaniu z platformy SQULA. 

 

Dzień 3 

 

Zadanie 1. 

Wyprawka plastyczna nr 24 : biedronka – sposób wykonania pracy na odwrocie kartki. 

(gotową pracę proszę przesłać na e-mail przedszkola) 

 

Zadanie 2. 

Karta pracy 44. 

 

Zadanie 3. 

Puść dziecku poniższy film o pszczołach. To już trzeci i ostatni odcinek. W tym 

odcinku pszczoła „Kaja” opowie dzieciom co szkodzi pszczołom. 

 

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

Zadanie 4. 

Ćwiczenia w książce strona 54. 



 

Zadanie 5. 

Przypominam o nauce tekstu piosenki i korzystaniu z platformy SQULA. 

 

Dzień 4 

 

Zadanie 1. 

Przypominam o nauce piosenki. Trenujcie tekst i bawcie się przy niej ilustrując ją 

ruchowo do woli. 

 

Zadanie 2. 

Poproś dziecko, żeby wskazało na obrazkach kolejne biedronki, zaczynając od tej która 

ma najmniej kropek, kończąc na tej która ma ich najwięcej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zadanie 3. 

Pokaż dziecku obrazek. Czy uda mu się znaleźć 5 różnic? 

 

 

 

Zadanie 4. 

Karta pracy 45 

(gotową kartę pracy proszę przesłać na e-mail przedszkola) 

 

Zadanie 5. 

Poniżej przedstawiam link do filmu „Wędrówki Skrzata Borówki” z udziałem 

bajkowych skrzatów – Borówki i Koniczynki, które opowiedzą dzieciom o kilku 

ciekawostkach na temat łąki.   

Na końcu filmu, Skrzat Borówka pokazuje, jak wykonać pracę plastyczną na temat łąki. 

Może to zainspirować dzieci do mojej propozycji jutrzejszej pracy plastycznej. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LKLf5EN1Ff4 

 

Dzień 5 

Zadanie 1. 



Wybierz się z dzieckiem na spacer po łące. Weźcie ze sobą pojemnik, w który będziecie 

zbierać napotkane okazy potrzebne do kolejnego zadania. Jeśli macie lupę w domu, 

również może się przydać podczas obserwacji. Wsłuchajcie się w odgłosy przyrody. 

Zwróćcie uwagę jakie rośliny i kwiaty aktualnie kwitną na łące. Może uda Wam się 

dostrzec owady mieszkające w trawie. W pojemnik, który zabierzecie ze sobą, dziecko 

ma zbierać okazy roślin które użyje do pracy plastycznej pt. „Wiosenna łąka”. Mogą 

to być kwiaty, trawa, liście itp. Możecie również stworzyć wiosenny bukiet z 

napotkanych na spacerze kwiatów, którym ozdobicie swój wazon w domu. 

  

Zadanie 2. 

Praca plastyczna „Wiosenna łąka” Potrzebna Wam będzie sztywna kartka papieru 

w dowolnym formacie, klej, oraz zebrane na spacerze okazy roślin. Dziecko ma 

stworzyć według własnego pomysłu obraz wiosennej łąki. Dziecko może udoskonalić 

pracę, malując wcześniej tło kartki lub okleić ją np. bibułą i/lub domalowując owady, 

które można spotkać na łące. 

 

Zadanie 3. 

Zachęć dziecko, żeby spróbowało dziś zaśpiewać już samodzielnie całą nauczoną 

piosenkę. 

 

Zadanie 4. 

Ćwiczenia w książce strona 55. 

 

Zadanie 5. 

Jeśli jeszcze nie mieliście okazji wejść w tyn tygodniu na platformę SQULA, zachęcam 

aby zrobić to dziś. 

 

Wychowawca: Marta Małysa 


