
Poniedziałek 8.06.2020 

Doskonalimy: rozwijanie zainteresowania najbliższym otoczeniem, budzenie wrażliwości na piękno 

przyrody, motywowanie do uważnego słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie sprawności 

manualnej. 

Drogie dzieci w tym tygodniu rozmawiad będziemy rozmawiad o łące. 

Na dobry początek obejrzyjcie film: https://www.youtube.com/watch?v=FjULJR0awaE 

1. Słuchanie tekstu Urszuli Piotrowskiej „Lubię leżed na trawie”. 

 

Lubię leżed na trawie, 

tutaj jest tak ciekawie. 

Przyleciała biedronka, 

wita inne stworzonka. 

Przyleciała biedronka, 

wita inne stworzonka. 

Motyl siada na ziołach, 

obok kręci się pszczoła, 

nie ma czasu na plotki, 

produkuje miód słodki. 

Nie ma czasu na plotki, 

produkuje miód słodki. 

Nie uwierzysz, kolego, 

idą mrówki gęsiego, 

każda niesie zapasy 

do mrowiska pod lasem. 

Każda niesie zapasy 

do mrowiska pod lasem. 

Skacze, hop!, polny konik, 

woła, by za nim gonid. 

Wolę leżed na trawie, 

tutaj jest tak ciekawie. 

Wolę leżed na trawie, 

tutaj jest tak ciekawie. 

2. Rozmowa na temat tekstu. Przykładowe pytania: 

− Jakie zwierzęta można zobaczyd w trawie? 

− Kto z was lubi patrzed na zwierzęta łąkowe? 

− Gdzie najchętniej to robicie? 

− Jakie jest wasze ulubione zwierzę? Dlaczego? 

 

3. „Żabka”: 

Potrzebujemy:  4 kółka o średnicy 7 cm i 10 cm wycięte z zielonej kartki z bloku, 2 kółka o 

średnicy 5 cm wycięte z czarnej kartki z bloku. 

 



 Dzieci naklejają większe kółko na kartkę – to będzie brzuszek żabki, a drugie – główkę żabki, 

składają na pół i przyklejają nad poprzednim, ale tylko jedną połową, tak żeby praca była 

przestrzenna. Następnie naklejają oczy (zielone i czarne kółka), aby zrobid nogi dzieci składają 

dwa kółka zielone na połowę i naklejają na dole dużego koła. Rozwijanie wyobraźni i 

umiejętności manualnych.  

Ilustracja pomocnicza. 

 

 
 

 

Wtorek 9.06.2020r. 

Jak pachnie świat? 

Doskonalimy: budzenie zainteresowania światem przyrody, poznawanie przyrody poprzez 

doświadczanie, zapoznanie z niektórymi właściwościami powietrza, rozwijanie kreatywności, 

rozwijanie myślenia przyczynowo -skutkowego, kształtowanie umiejętności rozpoznawania i 

nazywania zjawisk atmosferycznych. 

Potrzebne nam dzisiaj będzie: wentylator lub wiatrak domowy, wybrane zapachy spożywcze i zioła 

umieszczone w małych słoiczkach, kolorowa kartka A4 . 

 



1. Zabawa „Co czujesz?” prosimy  dzieci, aby położyły się na dywanie i zamknęły oczy, a 

następnie „powąchały” otaczający świat. Po chwili dzieci siadają i dzielą się wrażeniami. 

Rodzic proponuje dziecku, żeby wybrał się na spacer po domu i poszukał różnych 

zapachów. Po wykonaniu zadania dziecko wymienia się spostrzeżeniami. 

2.  Zabawa badawcza „Czym pachnie powietrze?”. Rodzic  pokazuje dziecku przygotowane 

słoiczki i wyjaśnia, że są w nich ukryte różne zapachy, które będzie próbował rozpoznad. 

Najpierw włącza wentylator i prosi, aby dziecko powąchał powietrze i odpowiedział na 

pytanie, czy powietrze pachnie. Następnie otwieramy pojemniki, a dzieci rozpoznają 

zapachy i próbują je nazwad.  

Wniosek: powietrze samo nie pachnie, ale przenosi różne zapachy (dzięki wentylatorowi 

dzieje się to szybciej). 

3. Praca techniczna „Wachlarze”. Rodzic  proponuje dzieciom wykonanie ręcznego 

wentylatorka, czyli wachlarza. Pomaga dzieciom złożyd kolorowe kartki A4 w harmonijki i 

spiąd je z jednej strony spinaczem. Dzieci sprawdzają doświadczalnie, czy zrobione przez 

nie wachlarze ułatwiają roznoszenie się zapachów. ( przed rozpoczęciem składania 

można poprosid dziecko aby ozdobiło kartkę w dowolny sposób). 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Środa 10.06.2020 

Doskonalimy: sprawnośd ruchową ciała  

Pomoce: piłki, dowolny, wesoły podkład muzyczny.  

1. Zabawa orientacyjno-porządkowa „Piłka bawi się – piłka odpoczywa”.  

 Włączamy nagranie wesołej muzyki, w trakcie której dzieci bawią się dowolnie piłkami. Na 

przerwę w nagraniu i hasło: Piłki odpoczywają! dzieci łapią swoje piłki i siadają w siadzie 

skrzyżnym. Piłkę kładą przed sobą i przytrzymują ją obiema rękami. 

2. Ćwiczenia dużych grup mięśniowych „Schowaj i pokaż piłkę”. Dzieci stoją w rozsypce, 

trzymając piłki w dłoniach. Na hasło: Schowaj piłkę! wkładają piłkę między stopy i prostują 

się. Na słowa: Pokaż piłkę! wykonują skłon w przód, wyjmują piłkę i unoszą ją wysoko w górę. 

3. Ćwiczenie równowagi „Słoneczko”. Dzieci wędrują po pokoju, trzymając piłkę w obu rękach. 

Na hasło: Słoneczko! dzieci zatrzymują się, stają na jednej nodze i unoszą wysoko piłkę nad 

głową.  

4. Zabawa bieżna „Kto szybszy, piłka czy ty?” wyznaczamy linie startu i mety. Trzymają piłkę w 

dłoniach. Na sygnał mocno turlają ją w przód (w kierunku mety), a następnie biegną, 

próbując ją złapad, zanim przekroczy linię mety.  

5. Ćwiczenie tułowia – skręty „Wędruj piłeczko dookoła mnie”. Dzieci siadają w siadzie 

skrzyżnym, piłkę trzymają przed sobą. Na sygnał rodzica powtarzają za nim słowa: Wędruj 

piłeczko dookoła mnie i wykonują skręt tułowia, turlając piłkę po podłodze dookoła siebie. 

6.  Podskoki „Skacz tak jak ona”. Dziecko stoi trzyma piłkę w obu rękach. Na sygnał rodzica 

odbija piłkę od podłogi, a samo w tym czasie wysoko skacze w górę.  

7. Ćwiczenie wyprostne. Dzieci  w siadzie skrzyżnym, piłkę trzymają oburącz na kolanach. Na 

sygnał rodzica prostują plecy i wyciągają ręce z piłką wysoko w górę. 

8.  Ćwiczenie stóp. Dzieci w siadzie skulnym, uginają kolana, stopy opierają na piłce i kurczą 

palce. Turlają piłkę stopami do przodu i z powrotem do siebie. 

 

 

Piątek  12.06.2020 

Doskonalimy: konstruowanie gry,  wdrażanie do uważnego słuchania i przestrzegania reguł gry, 

dwiczenie logicznego myślenia, dwiczenie w liczeniu, kształtowanie odporności emocjonalnej. 

Najlepsza gra to ta którą możemy zrobid sami! 

Potrzebne będzie: duży arkusz szarego papieru, flamastry w kilku kolorach (czarny, czerwony, 

zielony), papier kolorowy samoprzylepny, pudełka po zapałkach, sylwetki małych zwierząt łąkowych 

(np. wycięte z gazety), kostki do gry. 

1. Przygotowanie gry. Rozkładamy na podłodze duży arkusz papieru. Rysujemy grę i 

jednocześnie opowiadamy:  

To jest wspaniała łąka. Rośnie na niej bardzo dużo kolorowych kwiatów. Każdy z was może 

wybrad się na spacer po tej łące (rysuje trasę w postaci kółek) i sprawdzid, kogo można tam 



spotkad (na wybranych kółkach przyklejamy według wskazówek dziecka sylwetki różnych 

zwierząt łąkowych). Następnie dzieci samodzielnie wykonują dla siebie pionki z pudełek po 

zapałkach, oklejając je według własnego pomysłu papierem kolorowym samoprzylepnym. 

2. Przedstawienie reguł gry. 

 Liczba graczy: do ustalenia.  

Cel gry: każdy gracz musi jak najszybciej dotrzed do kooca łąki (pole META). 

 Początek gry: rozpoczyna gracz, który wyrzuci jedno oczko.  

Ruchy w grze:  

x gracze przesuwają się o tyle pól, ile oczek wyrzucili na kostce 

 x wyrzucenie sześciu oczek oznacza, że gracz stoi jedną kolejkę 

 x wejście na pole z sylwetką łąkowego zwierzątka oznacza cofnięcie się o trzy pola lub pójście 

o trzy pola do przodu (zestaw zwierząt opóźniających i przyspieszających grę każdorazowo 

ustalają dzieci). 

(Pamiętajmy że zasady można ustalid dowolne, najważniejsze aby się ich trzymad). 
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