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Temat tygodnia: Na łące  

[18/05/2020 – 22/05/2020] 

Drogi Rodzicu, przeczytaj: 

 Towarzysz dziecku przy pracy. Ono lubi, gdy jesteś blisko. 

 W piątek 22/05/2020r. proszę potwierdzić wykonanie zadań w wiadomości e-mail. Załączniki: 

zdjęcia, skany odsyłacie Państwo na adres: ppplastus@gmail.com lub mms. 

 Kolejność wykonywania zadań dowolna. 

 Proszę o krótkie podsumowanie:  

o Czy dziecko chętnie wykonywało zadania? Czy dziecko nie miało trudności  

przy wykonaniu zadań, a jeśli były – to jakie? Czy wykonywało zadania dodatkowe? 

 Aby przejść do strony internetowej trzeba nacisnąć i przytrzymać lewy klawisz Ctrl,  

a następnie kursorem myszki najechać na link i kliknąć lewym przyciskiem myszki  

lub  

skopiować link i wkleić w okno wyszukiwania w przeglądarce internetowej. 

 

 

Dzień 1 

 Na dzień dobry klaszczą dzieci – słuchaj i wykonuj polecenia: 

https://www.youtube.com/watch?v=FSpO0R3qlqs 

 

 Rodzicu, przeczytaj dziecku wiersz Grażyny Lech Na łące: 

Dywan z kwiatów, ziół i traw. 

Są w nim jaskry, maki, szczaw. 

Brzęczą trzmiele, skrzeczy sroka. 

Kreta także tutaj spotkasz. 

Możesz słuchać, patrzeć, wąchać! 

Piękna, kolorowa łąka. 

 

 Na łące rośnie mnóstwo traw i kolorowych kwiatów: 

https://www.youtube.com/watch?v=hqpM5idzydk 

 

 Posłuchaj łąkowego koncertu: 

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

 

mailto:ppplastus@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=FSpO0R3qlqs
https://www.youtube.com/watch?v=hqpM5idzydk
https://www.youtube.com/watch?v=IoC7WCfx6Z0
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 Wykonaj zadanie z książki str. 39 [wersja on-line str. 41]  

 

 Wykonaj zadanie: 

https://drive.google.com/file/d/1pQ4M3uuvFdL2m6LHqa_RShAEgTJA_PF4/view 

 

 Obejrzyj obrazki i opowiedz, co przydarzyło się Lalusiowi na łące. – karta 

pracy str 16 [w wersji on-line str. 35] 

 

Dzień 2 

 Oto mikroświat bąków, biedronek, trzmieli, muszek oraz pszczółek. Oglądaj  

i słuchaj: 

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

 

Odpowiedz na pytanie: Kto to pomaga kwitnąć kwiatom? [Bąki, biedronki, trzmiele, 

muszki, muchy, pszczółki] 

 

 Wykonaj zadania: 

https://drive.google.com/file/d/1ydk9vatvoEcmGdVz23CqZu77zKivjycd/view 

https://panimonia.pl/wp-content/uploads/2020/05/1.png 

https://1.bp.blogspot.com/-

pM8U3nk5veg/W_CcHmYiJcI/AAAAAAAAJCI/NceVLdAjPr48lFWCEBEWQCa48lR8hCaKg

CLcBGAs/s1600/4aa3266eeb43a0db809e190852a40a9e.jpg -  połącz odpowiednio 

obrazki owadów tak, by z lewej i z prawej strony zgadzała się ich ilość. 

 

 Na zielonej łące Bzycząca zabawa niebywała, doskonała, wyśmienita – 

słuchaj i tańcz: 

https://drive.google.com/open?id=1gL-paRH1EOArzs_-MGYkMuIIT64eLKg9 

Bzycząca zabawa – tekst: 

Na zielonej łące zabawa niebywała, 

Stonoga aż wypieków na buzi dostała, 

Z chrabąszczem na trawie wywija piruety, 

Biedronka nie chce z żukiem zatańczyć niestety. 

https://drive.google.com/file/d/1pQ4M3uuvFdL2m6LHqa_RShAEgTJA_PF4/view
https://www.youtube.com/watch?v=eOOfjYBIyak
https://drive.google.com/file/d/1ydk9vatvoEcmGdVz23CqZu77zKivjycd/view
https://panimonia.pl/wp-content/uploads/2020/05/1.png
https://1.bp.blogspot.com/-pM8U3nk5veg/W_CcHmYiJcI/AAAAAAAAJCI/NceVLdAjPr48lFWCEBEWQCa48lR8hCaKgCLcBGAs/s1600/4aa3266eeb43a0db809e190852a40a9e.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-pM8U3nk5veg/W_CcHmYiJcI/AAAAAAAAJCI/NceVLdAjPr48lFWCEBEWQCa48lR8hCaKgCLcBGAs/s1600/4aa3266eeb43a0db809e190852a40a9e.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-pM8U3nk5veg/W_CcHmYiJcI/AAAAAAAAJCI/NceVLdAjPr48lFWCEBEWQCa48lR8hCaKgCLcBGAs/s1600/4aa3266eeb43a0db809e190852a40a9e.jpg
https://drive.google.com/open?id=1gL-paRH1EOArzs_-MGYkMuIIT64eLKg9
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Bzyk – bzyk – bzyk bzyk – bzyk – bzyk 

Biedronko moja miła 

Bzyk – bzyk – bzyk bzyk – bzyk – bzyk  

Z kim byś zatańczyła?     

x 2   

Na zielonej łące zabawa doskonała, 

Biedronka wnet do tańca pająka wybrała, 

Lecz biedak się speszył, splątały mu się nóżki, 

Przykleił się do sieci i uwolnił muszki. 

  Cyk – cyk – cyk cyk – cyk – cyk 

Biedronko moja miła 

  Cyk – cyk – cyk cyk – cyk – cyk 

Z kim będziesz tańczyła?     

x 2 

Na zielonej łące zabawa wyśmienita 

Motylek z żukiem tańczy tango, choć już świta, 

Tańczą osy, bąki, mróweczek nikt nie zliczy, 

Biedronka sama w kącie 

Swoje kropki liczy. 

  Psyt – psyt – psyt psyt – psyt – psyt  

  Biedronko moja miła  

  Psyt – psyt – psyt psyt – psyt – psyt  

  Zabawa się skończyła!     

x 2 

 

Dzień 3 

 Biedroneczki są w kropeczki – słuchaj, śpiewaj, baw się: 

https://www.youtube.com/watch?v=lqZPR7ElHL8 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lqZPR7ElHL8
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Ucz się piosenki Biedroneczki – kropeczki ze słuchu; słuchaj i utrwalaj 

codziennie: 

 

Biedroneczki są w kropeczki!  

O tym każde dziecko wie. 

Z biedronkami, kropeczkami  

razem pobawimy się. 

  Biedronka fruwa nad łąką, 

gdy świeci jej złote słonko,  

gdy chmura nadciąga z daleka 

biedronka pod listek ucieka. 

Kto na spacer ma ochotę? 

Niech się spieszy Raz! Dwa! Trzy! 

Trzeba znaleźć siedem kropek, 

Taki jest początek gry. 

  Biedronka fruwa nad łąką, 

gdy świeci jej złote słonko,  

gdy chmura nadciąga z daleka 

biedronka pod listek ucieka. 

 

 Wykonaj zadanie – karta pracy str. 15 [w wersji on-line str. 33] 

 

 Łąkowe zagadki: 

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

 

 Zabawy z kostką i emblematami – poproś rodzica, starsze rodzeństwo, babcię, 

dziadka o pomoc w przygotowaniu kostek i emblematów; zaproście ich  

do wspólnej zabawy 

Kostka – wersja kolorowa: 

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/04/Kostka-1.pdf 

kostka – wersja z cieniami: 

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/04/Kostka-2.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=LIsNWZUA8X4
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/04/Kostka-1.pdf
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/04/Kostka-2.pdf
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Emblematy – wersja kolorowa:  

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/04/Emblematy-1-1.pdf 

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/04/Emblematy-2-1.pdf 

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/04/Emblematy-3-1.pdf 

Emblematy – wersja z cieniami:  

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/04/Emblematy-4.pdf 

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/04/Emblematy-5.pdf 

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/04/Emblematy-6.pdf 

 

Propozycje zabaw: 

Zabawa 1 

Do zabawy będziecie potrzebować kostek do gry oraz emblematów. W zależności  

od tego, które kostki i emblematy wybierzecie zadaniem dzieci będzie: 

o po rzucie kostką odszukiwanie takie samego obrazka wśród emblematów 

o po rzucie kostką odszukiwanie cienia obrazka wśród emblematów itd. 

Zabawa 2 

Emblematy możemy również wykorzystać do gry w memory. W zależności jakie 

emblematy wybierzecie zadaniem dzieci będzie odszukiwanie par: 

o dwa takie same obrazki 

o obrazek i jego cień. 

 

Możecie wymyślać swoje zabawy z kostką. Przyjemnej zabawy! 

 

Dzień 4 

 Wysłuchaj wiersza Arkadiusza Łakomiaka – Dudka Pracowita pszczoła: 

https://drive.google.com/open?id=1msVQb6lTDcNN76FX08EDc7KNYO7bndkD 

Czy poznajesz, kto odczytał wiersz o pracowitej pszczole? 

Pracowita pszczoła 

Pszczoła miodna problem miała 
i gdzieś w ulu się schowała.  

Siedzi w kącie i dziwaczy,  
że nie pójdzie dziś do pracy.  

 

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/04/Emblematy-1-1.pdf
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/04/Emblematy-2-1.pdf
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/04/Emblematy-3-1.pdf
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/04/Emblematy-4.pdf
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/04/Emblematy-5.pdf
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/04/Emblematy-6.pdf
https://drive.google.com/open?id=1msVQb6lTDcNN76FX08EDc7KNYO7bndkD
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- Co dzień tylko ta harówka, 

czy ja jestem jakaś mrówka?! 
Nawet osły, konie, woły 

nie pracują tak jak pszczoły. 
 

Sił mi brak, a kwiatów wiele! 
Niechaj zapylają trzmiele; 

są motyle, chrząszcze, ćmy. 
Czy musimy zawsze my?  

 
Odezwała się królowa. 

- Mnie już z nerwów boli głowa, 
wiecznie z tobą mam kłopoty. 

Weź się pszczoło do roboty. 
 

Poczuj zapach kwiatów, smak. 

Potrzebuje ciebie świat. 
Wiedz, bez ciężkiej pracy pszczół, 

łąk nie będzie, sadów, pól. 
 

Przemyślawszy za i przeciw, 
wyszła z ula i już leci. 

Teraz duma ją rozpiera 
i z radością nektar zbiera. 

 

 Pszczoły to nasza przyszłość! – oglądaj: 

https://www.youtube.com/watch?v=kQOgQE3QVnU 

 

 Wykonaj zadanie: 

https://drive.google.com/file/d/1HTcTL-5E4embISr7bZULhKKbd9cDwKnv/view 

 

 Ułóż plastry miodu według wzorów; poproś rodzica o wycięcie elementów 

plastrów miodu: 

https://ztorbynauczycielki.pl/wp-content/uploads/2019/07/MIODEK.pdf 

 

Dzień 5 

 Usiądź wygodnie lub połóż się na kanapie albo na dywanie; zamknij oczy;  

uruchom wyobraźnię i przenieś się na łąkę słuchając utworu muzycznego Łąka: 

https://www.youtube.com/watch?v=Pp4Fv0VuT2E 

https://www.youtube.com/watch?v=kQOgQE3QVnU
https://drive.google.com/file/d/1HTcTL-5E4embISr7bZULhKKbd9cDwKnv/view
https://ztorbynauczycielki.pl/wp-content/uploads/2019/07/MIODEK.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Pp4Fv0VuT2E
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 A teraz po wysłuchaniu utworu muzycznego stwórz swoją łąkę – rysuj / maluj / 

wyklejaj / wydzieraj...  

Internetowe inspiracje: 

https://www.youtube.com/watch?v=q_gx6c-UNz0 

https://www.youtube.com/watch?v=SNzyiETq45Y 

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

https://www.youtube.com/watch?v=4wqTRMf6N9E 

 

 Ćwicz przy muzyce: 

Wiosenna poleczka – https://www.youtube.com/watch?v=Zo15eetAJZY 

Kwiatowa piosenka – https://www.youtube.com/watch?v=yubWVQdFFeY 

Biedronka i muchomor – https://www.youtube.com/watch?v=IMXHCmLDkZE 

Żabki i bocian – https://www.youtube.com/watch?v=6ME8rNHARx4 

Na łące – https://www.youtube.com/watch?v=3OJHt-oEyTk 

 

 Pożegnamy się wesoło zaklaszczemy – Raz! Dwa! Trzy! – słuchaj i wykonuj 

polecenia: 

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

 

 

 

Zaglądaj na platformę https://naukaizabawa.squla.pl/ ucz się, utrwalaj to co już wiesz, 

baw się: 

o https://naukaizabawa.squla.pl/  

 Przedmiot: Świat wokół mnie  Zakładka: Świat wokół mnie  Odgłosy 

przyrody 

o https://naukaizabawa.squla.pl/  

 Przedmiot: Świat wokół mnie  Zakładka: Pory roku  Pory roku 

o https://naukaizabawa.squla.pl/  

 Przedmiot: Będę czytać  Zakładka: Słucham uważnie  Rymowanki 

o https://naukaizabawa.squla.pl/  

 Przedmiot: Angielski  Zakładka: Słówka  Colors czyli kolory 

 

https://www.youtube.com/watch?v=q_gx6c-UNz0
https://www.youtube.com/watch?v=SNzyiETq45Y
https://www.youtube.com/watch?v=q85x875FfGc
https://www.youtube.com/watch?v=4wqTRMf6N9E
https://www.youtube.com/watch?v=Zo15eetAJZY
https://www.youtube.com/watch?v=yubWVQdFFeY
https://www.youtube.com/watch?v=IMXHCmLDkZE
https://www.youtube.com/watch?v=6ME8rNHARx4
https://www.youtube.com/watch?v=3OJHt-oEyTk
https://www.youtube.com/watch?v=xfOFlrqIYnE
https://naukaizabawa.squla.pl/
https://naukaizabawa.squla.pl/
https://naukaizabawa.squla.pl/
https://naukaizabawa.squla.pl/
https://naukaizabawa.squla.pl/
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