
Program pracy 11-15.05 

   Temat tygodnia:  Łąka wiosną 

 



Dzień 1 ,,Motyle - latające kwiaty”: 

1. Oglądanie filmu ,,Krótkie, szczęśliwe życie motyla” (rozmowa z rodzicem na temat filmu) 

- https://www.youtube.com/watch?v=aI43H9jk1dE 

2. Rozwiązywanie zagadek: 

,,Piękny to owad,   

Kwiat barwy mu daje, 

gdy siądzie na listku, 

to kwiatek udaje” 

 

,,Lata nad łąką, piękny jak kwiat, 

Swoim kolorem zachwyca, 

i zapomina w mig cały świat, 

że wcześniej była to gąsiennica” 

 

3. Zabawa z rodzicem ,,Grasz w zielone?” – dzieci biegają po pokoju/ogrodzie, na pytanie 

rodzica: ,,Grasz w zielone?” – dziecko odpowiada ,,Gram”. Potem pokazuje w swoim 

ubiorze/ogrodzie co jest zielone i mówi ,,I zielone mam”. Jeżeli nie ma nic zielonego, to pyta 

rodzica ,,Grasz w zielone?” 

4. Oglądanie filmu ,,Wędrówki Skrzata Borówki – Łąka” (rozmowa z rodzicem na temat 

obejrzanego filmu – nazywanie roślin i zwierząt spotkanych na łące, dzielenie ich nazw na 

sylaby i głoski, układanie zdań na temat  łąki, liczenie wyrazów w zdaniach) - 

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

5. Zabawa wyzwalająca aktywność twórczą dziecka ,,Gdybym był motylem” – dziecko 

wypowiada się na temat tego, co robiłoby gdyby było przez chwilę motylem 

6. Książka ,,Kolorowy start z plusem” – str. 76,77 

https://www.youtube.com/watch?v=aI43H9jk1dE
https://www.youtube.com/watch?v=LKLf5EN1Ff4


7. Zabawa ruchowa ,,Fruwające motyle” – naśladowanie fruwającego motyla przy muzyce - 

https://www.youtube.com/watch?v=ECG26fw1i_c 

8. Rozwiązywanie kart pracy ,,Czytam, piszę, liczę” – str. 88 

9. Słuchanie piosenki ,,Przyjaciel motyl” (obejrzyj zdjęcia motyli, które przedstawione są  

w piosence) - https://www.youtube.com/watch?v=s9w_JhLGNpA 

10. Zapoznaj się z cyklem życia motyla (zdjęcie niżej): 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ECG26fw1i_c
https://www.youtube.com/watch?v=s9w_JhLGNpA


Dzień 2 ,,Czytamy o wiośnie”: 

1. Słuchanie i wspólne czytanie wiersza I.R Salach ,,Łąka” (rozmowa z rodzicem na temat 

wiersza) - http://www.przedszkoletymbark.pl/grupy-przedszkolne/czterolatki-k/piosenki-i-

wierszyki,225.html 

2. Rozwiązywanie zagadek: 

,,Zielony dywan, a na nim kwiatków tyle. 

Piją z nich nektar pszczoły,  

osy i motyle”      

   

,,Zielona plama w barwne punkciki, 

a nad nią śpiew skowronka. 

Tam wyruszamy zbierać kwiatki, 

bo to właśnie……(łąka)” 

3. Propozycje zabaw rodzica z dzieckiem w domu - 

https://www.youtube.com/watch?v=FacAJxiIzh4 

4. Rozwiązywanie kart pracy ,,Czytam, piszę, liczę” – str. 89 

5. Rozwiązywanie kart pracy cz.4 – str. 40,41 (oglądanie obrazka łąki w maju, opowiadanie 

 o nim, podział na sylaby i głoski wyrazów na dole, układanie zdań na temat obrazka np.  

,,Na łące kwitną maki, jaskry i stokrotki” i liczenie słów w ułożonych zdaniach) 

6. Zabawa ruchowa ,,Bocian i żaba” – rodzin BOCIAN, dziecko ŻABKA: na hasło ,,Bocian 

idzie” – dziecko (żabka) ucieka skocznie przed bocianem i chowa się 

7. Rozwiązywanie kart pracy cz.4 – str. 42 

8. Wyprawka plastyczna – układanie zdań z przygotowanych przez rodziców i dzieci 

wyrazów lub obrazków (znajdujących się w wyprawce) np. żaba, rumianek, motyl, maki, osa 

9. Dowolny taniec z rodzicem przy piosence ,,Wiosna na łące”- 

https://www.youtube.com/watch?v=814z9Tpphkw 

http://www.przedszkoletymbark.pl/grupy-przedszkolne/czterolatki-k/piosenki-i-wierszyki,225.html
http://www.przedszkoletymbark.pl/grupy-przedszkolne/czterolatki-k/piosenki-i-wierszyki,225.html
https://www.youtube.com/watch?v=FacAJxiIzh4
https://www.youtube.com/watch?v=814z9Tpphkw


Dzień 3 ,,Łąka wiosną”: 

1. Oglądanie zdjęć przedstawiających łąkę (Jakie kolory można wyróżnić na łące? Co jest 

zielone oprócz trawy? Jakie kwiaty rosną na łące? Jakie owady i inne zwierzęta spotykamy na 

łące?)- 

https://www.google.com/search?q=%C5%82%C4%85ka&rlz=1C1VSNG_enPL676PL688&s

xsrf=ALeKk00Obkm4yPsTwN7hVjWM7Zi9OGVA1g:1588672240083&source=lnms&tbm

=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiki6OkuZzpAhXLwMQBHfHtDlsQ_AUoAXoECBIQAw&biw

=1366&bih=667  

2. Rozwiązywanie kart pracy cz.4 – str. 43,44, 45 

3. Zabawa z instrumentami domowymi (pokrywki, łyżki itp.) do piosenki - 

https://www.youtube.com/watch?v=9L4RS3kS9qc : 

- Na dźwięk (np. pokrywek od garnków) – dziecko wykonuje przysiad, trzymając ręce na 

kolanach 

- Na przerwę w muzyce  – dziecko wspina się na palce, unosząc ręce do góry 

- Na dźwięk uderzenia w patelnię – dziecko podskakuje z nogi na nogę 

4. Praca plastyczna ,,Kolorowa łąka” – rozdmuchiwanie kropli farb i odbijanie palców 

maczanych w farbie 

5. Rozwiązywanie kart pracy cz.4 – str. 47  

6. Słuchanie wiersza B. Stępień ,,Wiosenna łąka” (odpowiedz na pytania znajdujące się 

poniżej wiersza)- http://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Elementarz-odkrywcow-

klasa-1-czesc-4-podrecznik/files/basic-html/page16.html 

7. Słuchanie piosenki ,,Bal na łące” - https://www.youtube.com/watch?v=VL-IW-Xy0Jo 

8. Prosimy wybrać się na spacer po łące  

 

 

 

https://www.google.com/search?q=%C5%82%C4%85ka&rlz=1C1VSNG_enPL676PL688&sxsrf=ALeKk00Obkm4yPsTwN7hVjWM7Zi9OGVA1g:1588672240083&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiki6OkuZzpAhXLwMQBHfHtDlsQ_AUoAXoECBIQAw&biw=1366&bih=667
https://www.google.com/search?q=%C5%82%C4%85ka&rlz=1C1VSNG_enPL676PL688&sxsrf=ALeKk00Obkm4yPsTwN7hVjWM7Zi9OGVA1g:1588672240083&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiki6OkuZzpAhXLwMQBHfHtDlsQ_AUoAXoECBIQAw&biw=1366&bih=667
https://www.google.com/search?q=%C5%82%C4%85ka&rlz=1C1VSNG_enPL676PL688&sxsrf=ALeKk00Obkm4yPsTwN7hVjWM7Zi9OGVA1g:1588672240083&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiki6OkuZzpAhXLwMQBHfHtDlsQ_AUoAXoECBIQAw&biw=1366&bih=667
https://www.google.com/search?q=%C5%82%C4%85ka&rlz=1C1VSNG_enPL676PL688&sxsrf=ALeKk00Obkm4yPsTwN7hVjWM7Zi9OGVA1g:1588672240083&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiki6OkuZzpAhXLwMQBHfHtDlsQ_AUoAXoECBIQAw&biw=1366&bih=667
https://www.youtube.com/watch?v=9L4RS3kS9qc
http://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Elementarz-odkrywcow-klasa-1-czesc-4-podrecznik/files/basic-html/page16.html
http://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Elementarz-odkrywcow-klasa-1-czesc-4-podrecznik/files/basic-html/page16.html
https://www.youtube.com/watch?v=VL-IW-Xy0Jo


Dzień 4 ,,Barwy ochronne zwierząt”: 

1. Rozwiązywanie zagadki: 

,,Błyszczą jej kropki w promieniach słonka, 

lata nad łąką, zwie się……(biedronka)” 

2. Ćwiczenie oddechowe – mówienie na jednym wydechu tekstu: ,,Często zwierząt nie 

widzimy, bo barwą się do miejsca pobytu upodobniły” 

3. Oglądanie filmu - https://www.youtube.com/watch?v=86Z0BfcFjA0 

4. Prosimy rodziców o przeczytanie informacji dotyczących barw ochronnych zwierząt 

 i wyjaśnienie dzieciom wiadomości - https://czasdzieci.pl/edukacja/id,30c2d-

sztuka_kamuflazu.html 

5. Książka ,,Kolorowy start z plusem” – str. 78, 79 

6. Propozycja zabawy ruchowej z rodzicem ,,Głowa, ramiona, kolana, pięty” - 

https://www.youtube.com/watch?v=l-P0PfiZp9E 

7. Słuchanie opowiadania ,,O żabkach w czerwonych czapkach” H. Bechlerowej - 

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

 

Dzień 5 ,,Poznajemy monety”: 

1. Oglądanie filmu ,,Co to są pieniądze?” - https://www.youtube.com/watch?v=dnpa8mNtGi4 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=86Z0BfcFjA0
https://czasdzieci.pl/edukacja/id,30c2d-sztuka_kamuflazu.html
https://czasdzieci.pl/edukacja/id,30c2d-sztuka_kamuflazu.html
https://www.youtube.com/watch?v=l-P0PfiZp9E
https://www.youtube.com/watch?v=EhSXLLtKIYI
https://www.youtube.com/watch?v=dnpa8mNtGi4


2. Przygotowanie z dziećmi wyrazów (litery z wyprawki): BANKIER, BANKNOTY, 

BANKOMAT i odczytanie ich. 

- Wyjaśnienie dzieciom znaczenia tych słów: 

BANKIER– właściciel banku, osoba prowadząca bank:    

 

 

 

 

 

BANKOMAT – automatyczne urządzenie służące przede wszystkim do wypłaty pieniędzy za 

pomocą karty płatniczej (prosimy pokazać dzieciom jak wygląda taka karta) 

 

 

 

 

 

 

 

BANKNOT – papierowy pieniądz, będący prawnym środkiem płatniczym w danym kraju 

 



BANK – instytucja zajmująca się udzielaniem kredytów, wypłacaniem pieniędzy, 

przyjmowaniem wpłat pieniędzy 

 

 

3. Zabawa muzyczno – ruchowa z wykorzystaniem gazet ,,Na wiosennej łące” – rodzic mówi 

,,Pachnie łąka, kłania się rumianek, zaprasza dzieci na wiosenny taniec”. Rodzic włącza 

muzykę - https://www.youtube.com/watch?v=Z_tk-AhlA1o , a dziecko trzyma w rękach 

przed sobą gazetę i tańczy w rytm muzyki. Na hasło rodzica ,,Oddychamy głęboko” – dziecko 

zatrzymuje się i bierze głęboki oddech nosem, a następnie ustami wypuszcza powietrze.  

Na hasło ,,wieje wiatr” – dziecko unosi gazetę nad głowę i porusza nią. Na hasło ,,Pada 

deszcz” – dziecko stuka palcami o gazetę i wykonuje z gazety parasol, który kładzie na 

głowie 

4. Zabawa matematyczna ,,Czy nadajesz się na bankiera?” – rodzic ma kartoniki 

 z działaniami (wyprawka plastyczna -> cyfry i znaki) bez wyników. Pokazuje je kolejno, 

 a dziecko liczy na palcach – w zakresie do 10 np. 2+8, 3+6, 4+6, 2+7 

5. Zapoznanie z monetami o nominałach: 1 zł, 2zł, 5zł i banknotem o nominale 10zł –

(prosimy rodziców o pokazanie monet dzieciom) 

6. Podział liczby 10 na składniki z wykorzystaniem sylwet monet (korzystamy z monet  

z wyprawki plastycznej oraz z karty pracy cz.4 – str.48 – naklejki): 

5 zł + 5zł = 10zł 

2zł + 2zł + 2zł + 2zł + 2zł = 10 zł 

1zł + 1zł + 1zł + 1zł + 1zł + 5zł = 10 zł 

https://www.youtube.com/watch?v=Z_tk-AhlA1o


1zł + 1zł + 1zł + 1zł + 1zł + 1zł + 1zł + 1zł + 1zł + 1zł = 10zł 

2zł + 2zł + 1zł + 2zł + 2zł + 1zł = 10 zł 

2zł + 2zł + 1zł + 5zł = 10 zł 

7. Zabawa z wykorzystaniem samodzielnie wykonanych sylwet pieniędzy (papierowe koła 

wielkości poznanych monet i prostokąty wielkości poznanego banknotu) – dzieci piszą na 

nich liczby odpowiadające ich nominałom (zabawa z rodzicem w sklep) 

8. Ćwiczenie relaksacyjne przy muzyce - https://www.youtube.com/watch?v=cgRXar2UxVM 

(dziecko wyobraża sobie leżenie na łące) 

 

POWODZENIA!  

 
 

 

 

 

 

Zachęcamy do nauki poprzez zabawę na stronie SQULA! 
 

Propozycje ciekawych ćwiczeń i gier: 

- W zakładce ,,Cyferki” czekają na Was świetne ćwiczenia i zabawy matematyczne.  

Tym razem, proponujemy Wam ćwiczenie ,,Tyle samo, mniej, więcej” (utrwalenie liczenia  

i porównywania przedmiotów) 

- W zakładce ,,Literki” można znaleźć zabawy i ćwiczenia językowe. Proponujemy 

ćwiczenie ,,Wyrazy i zdania” – utrwalcie liczenie wyrazów w zdaniu 

- Pamiętajcie, ćwiczcie język angielski w zakładce ,,Angielski”. Proponujemy kategorię 

,,Słówka”. Znajdziecie w niej wiele ćwiczeń na utrwalenie poznanych dotychczas słów,  

a także poznacie nowe np. związane z ,,Jobs” – czyli z zawodami. 

https://www.youtube.com/watch?v=cgRXar2UxVM


Drodzy Rodzice, prosimy pamiętać, że: 

- Kolejność wykonywania dni jest dowolna  

- Program zajęć wraz z wszystkimi pomocami dydaktycznymi jest także dostępny na 

stronie internetowej naszego przedszkola w zakładce grupy Sówek 

- Prosimy o przesyłanie zdjęć wykonanych prac dziecka do PIĄTKU każdego tygodnia 

na adres e-mail: ppplastus@gmail.com z dopiskiem imienia i nazwiska dziecka + Sówki 

- W wysyłanych przez Państwa wiadomościach, prosimy także o zwrotne informacje 

dotyczącego tego, jak dziecko sobie poradziło z zadaniami, czy miało jakieś trudności? 

Informacje te są dla nas bardzo ważne 

- Zadania będą przesyłane na Państwa e-maile w każdy poniedziałek 

- W razie wątpliwości, prosimy kontaktować się z Panią Grażyną Słotą – 695270955 

 

 

       Serdecznie pozdrawiamy  

Grażyna Słota – Wychowawczyni grupy 

Karolina Szczepaniak – Nauczyciel wychowania przedszkolnego 

 

 

 

mailto:ppplastus@gmail.com

