
Drodzy Rodzice oto kilka propozycji  zajęć  z  wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość . 

Życzę przyjemnej lektury oraz późniejszych zabaw 

GRUPA  V  „NIEDŹWIADKI”   

BLOK TEMATYCZNY:  „Łąka pełna życia” 

 

11.05.2020 /poniedziałek/ 

1. Co w trawie piszczy?” – słuchanie opowiadania i rozmowa na temat jego treści 

Co w trawie piszczy? 

Dni są ciepłe i często gdzieś wyjeżdżamy. Dziś pojechaliśmy na łąkę. Na początku byłem nieco 

rozczarowany. 

– Przecież tu nic nie ma – powiedziałem Jagódce. – W lesie można spotkać mnóstwo zwierząt, 

a tu... 

– Ależ Kajteczku! – zawołała Jagódka. – Tu jest przecież tak pięknie! Tyle kwiatów! 

Rzeczywiście – wśród zielonej trawy zobaczyłem teraz żółte, niebieskie, białe, a nawet 

fioletowe kwiatki. Nie mogły się równać wielkością z tymi, które rosną w przedszkolnym 

ogródku, ale było ich mnóstwo. Wyglądały bardzo ładnie – trochę jak kropki na zielonym 

dywanie. 

– Zrobię bukiet dla mamy – powiedziała Jagódka i zniknęła wśród traw. 

Na szczęście został Sebek. 

– A zwierzęta żyją nie tylko w lesie – powiedział. – Tu też są, tylko mniejsze. Wystarczy 

popatrzeć na ziemię. I też poszedł, zanim zdążyłem cokolwiek powiedzieć. Zacząłem więc 

uważnie spoglądać na ziemię... Najpierw zobaczyłem jakieś czarne stworzonko. Miało sześć 

nóg i może dlatego biegło bardzo szybko, choć niosło patyczek większy od siebie. Potem 

zobaczyłem następne takie stworzonko, potem jeszcze jedno i jeszcze... Cały rządek 

obładowanych stworzonek, niczym malutki pociąg, sunął dokądś, jakby przez las, między 

źdźbłami trawy. 

– Hej! – zawołałem. – Dokąd się tak spieszycie? 

Stworzonka nawet się nie zatrzymały, tylko jedno z nich w biegu odpowiedziało: 

– Nie przeszkadzaj! Ktoś zniszczył nasze mrowisko i królowa rozkazała nam je odbudować! 

Niesamowite! Takie maleństwa, że ledwie je widać i słychać, a mają swoją królową! Może 

jestem w jakiejś bajce? Nie zdążyłem się nawet dopytać, bo tuż przed nosem przeleciał mi... 

kolorowy kwiat i usiadł na innym, mniejszym kwiatku. 

– Nie wiedziałem, że kwiaty potrafią latać – powiedziałem. 

– Kwiaty nie potrafią – odpowiedział piękny nieznajomy. – Ale my, motyle – tak. Jestem paź 

królowej. 

– Czy tej królowej małych czarnych stworzonek? – zapytałem, ale paź już mnie nie słyszał. 

Unosił się nad łąką w towarzystwie innych paziów. 

– Trrrr, trrrr – zaterkotało coś przy mojej nodze. 

Znów się schyliłem i musiałem przez chwilę wpatrywać się w zieloną trawę, bo mój nowy 

znajomy był całkiem zielony. 

– A ty? Kim jesteś? – zapytałem. 

– Ja? – zdziwił się. – Jestem konik... 

– Konik? – teraz ja się zdziwiłem. – Widziałem w stajni konika, ale wyglądał zupełnie inaczej. 

A może ty jesteś konik królowej? 



Zielony konik zdziwił się jeszcze bardziej. 

– Jakiej królowej? Jestem konik pospolity, choć niektórzy mówią „konik polny”. 

A potem skoczył tak, jakby zamiast nóg miał sprężynki! Żaden duży koń by tak nie potrafił! 

Pomyślałem sobie, że nie tylko to, co wielkie, może budzić podziw. Na tej łące, wśród 

niewysokich traw, działo się chyba jeszcze więcej niż w wielkim lesie! 

  

Wojciech Widłak 

 

2. „Zagadki z łąki” – rozwiązywanie zagadek o zwierzętach żyjących na łące 

Niepozorny, ale żwawy 

skacze sobie pośród trawy, 

na skrzypeczkach pięknie gra, 

bo się na muzyce zna. (konik pospolity) 

Gdy w ogrodzie kopce wznosi, 

każdy chce, by się wynosił, 

gdy na łące je buduje, 

wtedy nikt się nie przejmuje. (kret) 

Ciepłą wiosną całe noce 

w stawie kumka i rechoce – 

gdyby spać iść nie musiała, 

pewnie wciąż by rechotała. (żaba) 

W ulu budzi się o świcie 

i na pracy spędza życie, 

a gdy ktoś jej pracę przerwie, 

to żądełkiem ciach! oberwie. (pszczoła) 

Kiedy hałas go przegoni, 

kic! kic! się pod miedzą chroni, 

kiedy zaś ma brzuszek pusty, 

szuka w polu głów kapusty. (zając) 

Na czerwonej sukieneczce 

ma kropeczkę przy kropeczce, 

w niebo wzleci, jeśli trzeba, 

i przyniesie kromkę chleba. (biedronka) 

Pośród kwiatów się uwija 

i słodziutki nektar spija. 

Gdy nad łąką lata latem, 

można go pomylić z kwiatem. (motyl) 

Kle! Kle! – już z początkiem wiosny 

klekot niesie się radosny. 

Każdy mówi: „Dobry znak!”, 

tylko żabom to nie w smak… (bocian) 

 

M. Strzałkowska – zagadki 

 

3. „Litera J” – poznanie zapisu drukowanej i pisanej litery, karta pracy s. 18-19 (6 latki) 

 



 

12.05.2020 /wtorek/ 

 

1. „Na łące” – słuchanie wiersza 

Na łące 

Jest jasno i błękitnie, 

a wokół łąka kwitnie, 

po łące sobie hasam 

i trawę mam do pasa! 

Na łące rosną babki 

i mięta, i bławatki, 

powoje i podbiały, 

i inne dyrdymały! 

Tu motyl, a tam dzwonek, 

stokrotka i skowronek, 

wśród trawy pachnie ziółko, 

a ja powtarzam w kółko: 

Jest jasno i błękitnie, 

a wokół łąka kwitnie, 

po łące sobie hasam 

i trawę mam do pasa! 

 

Małgorzata Strzałkowska 

2. „ Wiosenna  łąka” – praca plastyczna , wykonanie w dowolnej formie i technice 

 

3. „Łąka pełna życia” – ćwiczenie spostrzegawczości – karta pracy s. 16 (6 latki) 

 

4. „Fotogaleria łąkowa” –  wykonanie zadania na karcie pracy s. 17 (6 latki) 

 

13.05.2020  /środa/ 

 

1. Wędrówki Skrzata Borówki- łąka” 

 

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

 

2.„Kwiatowe zadania” – zabawa dydaktyczna. Rodzic/opiekun wyznacza  za pomocą 

skakanki, sznurka rabatkę. Obok układa sylwetę wazonu i dużą kokardę – symbol bukietu. 

Dziecko układa liczmany (kwiaty) w odpowiednich miejscach, zgodnie z opisem rodzica  

Przykładowe zadanie: Na rabatce rosną trzy kwiaty czerwone, dwa żółte i cztery niebieskie. 

Ile rośnie wszystkich kwiatów? Do wazonu biorę po jednym kwiatku w każdym kolorze. Ile 

kwiatów zostało na rabatce? Ile jest kwiatów w wazonie? Dokładam do wazonu jeszcze jeden 

kwiatek. Ile jest kwiatów w wazonie? Pozostałe na rabatce kwiaty zabieram do bukietu. Ile 

kwiatów zostało na rabatce? Dzieci dokonują obliczeń. 

Kiedy opanują już sposób działania, mogą same układać nowe zadania. 

 

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


3. „Geometryczne kwiatki” – ćwiczenia w klasyfikowaniu.  Dzieci układają z podstawowych 

figur geometrycznych w różnych kolorach  (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt) kwiaty. Po 

ułożeniu kwiatów dziecko nazywa  i przelicza użyte figury geometryczne. Ile jest kwadratów, 

trójkątów? itp. 

 

 4.„Kwiaty na łące” – ćwiczenie matematyczne, karta pracy s. 20 (6 latki) 

 

14.05.2020   /czwartek/ 

 

1.„Tańczące owady” – improwizacja ruchowa do muzyki klasycznej 

https://www.youtube.com/watch?v=rOc-lj_MKC8 

2.„Bal na łące” – nauka piosenki 

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

3.„Spotkanie z pszczołą Mioduszką” – wykonywanie ćwiczenia na karcie pracy  s. 21 (6 latki) 

 

15.05.2020 piątek/ 

 

1.„Dźwięki wysokie i niskie w podskokach” 

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

 

2 

„Kwiatowy slalom” – dziecko  układa slalom z kwiatów.  Następnie pokonuje go zmierzając 

do mety po drodze omijając kwiaty. 

 

3.„Żaby do kryjówki!” – wykonanie ćwiczenia graficznego na karcie pracy s.22 (6 latki) 

 

 

Codziennie czekam i gorąco proszę o informację zwrotną co do tego, jak poradziliście sobie z 

tymi wspólnymi zajęciami. Mogą to być opisy, fotografie, czy krótkie filmy.  

 

By zapewnić wymianę bieżących informacji, poniżej podaję Państwu adres email. 

agata.zgorska@p28.zabrze.pl 
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