
Zadania do wykonania 18.05 – 22.05.2020    wychowawca: Iwona Olejniczak – Biedronki 

TEMATYKA TYGODNIA Łąka i jej mieszkańcy 

Dzień 

 
Zadanie dydaktyczne do wykonania przez dziecko Sposób wykonania 

Potwierdzenie 

wykonania 

zadania + 

załączniki do 

E-maila w 

formie 

zdjęcia/skanu 

1.   

 Zabawa rytmiczna „Na zielonej łące”: 

 

Na zielonej łące wiosna już króluje. 

Trawy oraz kwiaty pędzlem swym maluje. 

Bielutkie stokrotki cieszą nasze oczy, 

żółte pąki jaskrów, maków całe krocie.  

 

 Układanie puzzli  „Wiosenna łąka” (wyprawka plastyczna) 
 

 Słuchanie opowiadania H. Bechlerowej „O żabkach w czerwonych 
czapkach” 
https://www.youtube.com/watch?v=nZoabjWUSPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziecko powtarza rymowankę w różnym tempie i z 

różną dynamiką: śpiewa na melodie wymyślone przez 

siebie. Zwrócenie uwagi na nazwy kwiatów, które w 

niej występują. 

 

 

 

Układanie puzzli z wyprawki 

 

Rozmowa na temat opowiadania: 

- Jak nazywały się żabki? Dlaczego postanowiły 

urządzić bal? 

- Kogo na niego zaprosiły? Jacy goście przyszli? 

- Kto przybył jako ostatni? Dlaczego? Jak przebrały się 

żabki? 

- Co zobaczył bocian ze swojego gniazda? Dlaczego 

bocianowi było łatwo odnaleźć żabki? 

- Co poradziła im stara żaba? 

- Dlaczego bocian nie mógł odnaleźć żabek, gdy 

zrzuciły czerwone ubranka? 

Wyjaśnienie, co to jest barwa ochronna i jakie ma 

znaczenie w świecie zwierząt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie/skan 

kart 

 

 

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


 Zabawa „Zielona żabka” 

 

Zielona żabka                                         W zielonym płaszczyku 

chociaż jeszcze mała,                            do wody wskoczyła,   

swój zielony płaszczyk                          a zielona woda  

z szafy wyjmowała.                              przed boćkiem ją skryła.                               

 

 Karty pracy cz. 4 s 39,40,41,42 

 Książka s. 82,83 

 „Zagadkowa łąka” – zagadki związane z łąką 
https://www.youtube.com/watch?v=eIe_iAcpQJg 
„Mieszkańcy łąki” - zagadki 
https://www.youtube.com/watch?v=LIsNWZUA8X4 

 Rozwiązywanie zadań na platformie Squla – Wybierz przedmiot: 
Literki - > sylaby, wyrazy i zdania 

Literki - > Porządkowanie wydarzeń w historyjce obrazkowej 

 

Dziecko klaszcze jedne raz po zakończeniu każdego 

wersu. Potem klaszcze wtedy, kiedy usłyszy słowa 

określające kolor zielony. 

 

 

 

Wykonanie przez dziecko, z pomocą rodzica, kart pracy 

Praca z książką 

 

Rozwiązywanie zagadek 

 

 

 

 

Utrwalanie wiedzy przez dziecko na platformie Squla 

2.   

 „Zapoznanie z monetami i banknotami – gra edukacyjna 
https://abc.tvp.pl/29290394/skarbonka-tvp-abc 

 Kto nadaje się na bankiera?” – karta pracy, załącznik nr 1 

 

 Dodajemy i odejmujemy – karta pracy, załącznik nr 2 

 „Zuzia i Marcel – bankomat” – film, link: 
https://www.youtube.com/watch?v=EoMBLqmcBJs 

 Karta pracy cz. 4 s. 43,44 

 Książka s. 84,85,86 

 Quiz interaktywny „Gdzie to jest?” 
http://scholaris.pl/resources/run/id/112653 

 Quiz interaktywny „Gdzie to jest?” 
http://scholaris.pl/resources/run/id/112659 

 

 Rozwiązywanie zadań na platformie Squla – Wybierz przedmiot: 
123 Cyferki - > Orientacja - >lewy/prawy - > góra/dół 

 

 

Nauka poprzez zabawę. Słuchanie ciekawostek i 

rozwiązywanie zadań 

Ćwiczymy liczenie. Połącz odpowiednią ilość palców u 

rąk z liczbą.  

Rozwiązywanie działań wpisywanie wyniku. 

Oglądanie filmu edukacyjnego 

 

Wykonanie przez dziecko, z pomocą rodzica kart pracy 

i zadań w książce 

 

Dziecko słucha polecenia i wybiera obiekt zgodnie z 

opisem jego położenia „na”, „obok”, „przy”. 

Dziecko słucha polecenia i wybiera obiekt zgodnie z 

opisem jego położenia „nad” lub „pod”. 

 

Utrwalanie wiedzy przez dziecko na platformie Squla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie/skan 

kart 

 

 

3.   

 „Mieszkańcy łąki” – film edukacyjny, link: 
https://www.youtube.com/watch?v=8krnRKa9jWI 

 

Oglądanie filmu o mieszkańcach łąki 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eIe_iAcpQJg
https://www.youtube.com/watch?v=LIsNWZUA8X4
https://abc.tvp.pl/29290394/skarbonka-tvp-abc
https://www.youtube.com/watch?v=EoMBLqmcBJs
http://scholaris.pl/resources/run/id/112653
http://scholaris.pl/resources/run/id/112659
https://www.youtube.com/watch?v=8krnRKa9jWI


 

 Nauka piosenki „Bzycząca zabawa”, słowa: M. Majewska, muz. A. 

Zagajewski, tekst – załącznik nr 3,  link: 

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

 

 

 

 

 

 „Zabawa paluszkowa – zwierzęta na łące” – link: 

https://www.youtube.com/watch?v=MQReD1Ld1a0 

 Karta pracy cz. 4 s.45 

 Rozwiązywanie zadań na platformie Squla – Wybierz przedmiot: 
Świat - > Ja – człowiek -> Moje emocje i uczucia 

 

Słuchanie piosenki przez dziecko. 

Rozmowa na temat piosenki: 

- Jakie zwierzęta wystąpiły w piosence? 

- Co robiły zwierzęta? 

- Gdzie odbywała się zabawa? 

- Co robiła biedronka, gdy wszyscy się dobrze bawili? 

Powtarzanie tekstu piosenki za rodzicem. Próby 

śpiewania pierwszej zwrotki i refrenu piosenki przez 

dziecko. 

Kształtowanie orientacji w przestrzeni 

 

Wykonanie przez dziecko, z pomocą rodzica kart pracy 

 

Utrwalanie wiedzy przez dziecko na platformie Squla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   

 „Taniec zygzak”, link: 
https://www.youtube.com/watch?v=xm93WFJ7bNs&list=PLh-
uyy44bPNrFVXi0_3iSvHMPLVPEIMht 

 „Bal na łące” – Improwizacje ruchowe, link: 
https://www.youtube.com/watch?v=VL-IW-Xy0Jo 

 „Zabawy muzyczne – Na łące” – link: 
https://www.youtube.com/watch?v=_MJUccU_vp4 

 „Żabka” – zabawa z poduszkami, link: 
https://www.youtube.com/watch?v=WO1H8csHPqs 

 „Zabawy i figle muzyczne – Idzie bocian przez łąkę” – zabawa 
ruchowa rozwijająca szybką reakcję na sygnał, link: 
https://www.youtube.com/watch?v=Az1FIMXqCEg 

 Rozwiązywanie zadań na platformie Squla – Wybierz przedmiot: 
Świat - >Zdrowie - > Odżywiam się zdrowo 

 

Rytmiczna rozgrzewka 

 

 

Improwizowanie ruchem piosenki 

 

Propozycje ćwiczeń z muzyką dla dziecka 

 

Zabawa z wykorzystaniem poduszek 

 

Wspólna zabawa rodzica z dzieckiem 

 

 

Utrwalanie wiedzy przez dziecko na platformie Squla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.   „Rośliny łąkowe” – film, link: 
https://www.youtube.com/watch?v=bgYeAZm8mqk 

 Praca plastyczna – „Malowana łąka”, link: 
https://www.youtube.com/watch?v=wTp1XvCSwsY 

 Karta pracy cz. 4 s. 46,47 

 Książka s. 87 

 Wiersz „Łąka” M. Strzałkowska – zabawa ruchowo – naśladowcza, 
pokazywanie emocji, link: 

Oglądanie filmu o roślinach łąkowych 

 

Malowanie farbami łąki, słuchając krok po kroku 

kolejnych etapów jej tworzenia w filmie 

Wykonanie przez dziecko, z pomocą rodzica, kart pracy 

i zadań w książce 

Zabawa w naśladowanie ruchem czytanych treści, 

próby pokazywania emocji występujących w wierszu 

 

 

 

 

 

Zdjęcie pracy 

plastycznej 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zUgzWqgYPeE
https://www.youtube.com/watch?v=MQReD1Ld1a0
https://www.youtube.com/watch?v=xm93WFJ7bNs&list=PLh-uyy44bPNrFVXi0_3iSvHMPLVPEIMht
https://www.youtube.com/watch?v=xm93WFJ7bNs&list=PLh-uyy44bPNrFVXi0_3iSvHMPLVPEIMht
https://www.youtube.com/watch?v=VL-IW-Xy0Jo
https://www.youtube.com/watch?v=_MJUccU_vp4
https://www.youtube.com/watch?v=WO1H8csHPqs
https://www.youtube.com/watch?v=Az1FIMXqCEg
https://www.youtube.com/watch?v=bgYeAZm8mqk
https://www.youtube.com/watch?v=wTp1XvCSwsY


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

 Rozwiązywanie zadań na platformie Squla – Wybierz przedmiot: 

Świat - > Pory roku -> Wiosna  

 

Utrwalanie wiedzy przez dziecko na platformie Squla 

 

Zdjęcie/skan 

kart 

 

 

 

Załącznik nr 1 

 

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


Załącznik nr 2 

 

2 + 8 =  10 - 3 =  

3 + 6 =  8 - 4 =  

4 + 6 =  9 - 4 =  

5 + 5 =  10 - 5 =  

2 + 7 =  7 - 3 =  
 

 



Załącznik nr 3 

Piosenka „Bzycząca zabawa”, słowa: M. Majewska, muz. A. Zagajewski 

 

1.Na zielonej łące 2.Na zielonej łące                                                3. Na zielonej łące 

   zabawa niebywała.                                                                zabawa doskonała.                                                zabawa wyśmienita. 

   Stonoga aż wypieków                                                           Biedronka wnet do tańca                                      Motylek z żukiem tańczy 

   na buzi dostała.                                                                      pająka wybrała.                                                    tango, choć już świta. 

   Z chrabąszczem na trawie                                                     Lecz biedak się speszył,                                       Tańczą osy, bąki, 

   wywija piruety                                                                       splątały mu się nóżki.                                           mróweczek nikt nie zliczy. 

   Biedronka nie chce z żukiem                                                 Przykleił się do sieci                                            Biedronka sama w kącie   

   zatańczyć niestety.                                                                 i uwolnił muszki                                                   swoje kropki liczy. 

Ref: x2                                                                                Ref: x2                                                                   Ref: x2 

        Bzyk, bzyk, bzyk                                                              Cyk, cyk, cyk                                                        Psyt, psyt, psyt 

        Bzyk, bzyk, bzyk                                                              Cyk, cyk, cyk                                                        Psyt, psyt,  psyt 

        Biedronko moja miła                                                        Biedronko moja miła                                            Biedronko moja miła 

        Bzyk, bzyk, bzyk                                                              Cyk, cyk, cyk                                                        Psyt, psyt,  psyt 

        Bzyk, bzyk, bzyk                                                              Cyk, cyk, cyk                                                        Psyt, psyt,  psyt 

        Z kim byś zatańczyła                                                        Z kim będziesz tańczyła                                       Zabawa się skończyła 

  


