
         

      KOCHANE PRZEDSZKOLAKI!!! 

       W tym tygodniu kontynuujemy temat majowej łąki. 

Dziękuję Wam za Wasze zaangażowanie i zachęcam  

do wspólnej zabawy.  

A OTO KOLEJNE PROPOZYCJE ZADAŃ   

 

1.CO PISZCZY W TRAWIE 

Wprowadzenie :https://youtu.be/-BUOhWf14Qo- słuchanie piosenki, rozpoznawanie i nazywanie wybranych 

gatunków owadów żyjących na łące.- UTRWALENIE 

• „Pasikonik”- słuchanie odgłosu https://youtu.be/bTB1mMxAjI8 

• „Konik polny”- słuchanie wiersza M. Jankowiaka– ZAŁ. NR 1 

• DODATKOWO: „Mrówka i konik polny”- zapoznanie ze zwyczajami konika polnego i mrówki. 

https://youtu.be/A8zVQHEzla4 

2. ŚLIMAK, ŚLIMAK POKAŻ ROGI 

• Zestaw zabaw ruchowych- ZAŁ. NR 2 

• „Ślimak”- lepienie z plasteliny. https://youtu.be/xxd5sm7ESU4 

• „O ślimaczku i drzewie wiśniowym”- słuchanie bajki-  https://youtu.be/8lWuQieb-eE 

• „Ślimak”- wykonanie karty pracy- kolorowanie obrazka- ZAŁ. NR 3 

Dodatkowe propozycje: „Ślimak i pierogi”- https://youtu.be/SZW8efW3Axs-  

3. ŁAKA PEŁNA KWIATÓW 

• „Kwiaty na łące- prezentacja kwiatów połączona z wykonaniem zadania rysunkowego  „Połącz w pary” 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=111478540564066&id=111092243936029+ ZAŁ. NR 4 

• „Rosną sobie kwiatki na łące”- słuchanie piosenki, próby śpiewu. O jakich kwiatach była mowa?  

Wskaż na ilustracji. https://youtu.be/9L4RS3kS9qc –uwaga zmiana słów w 1wszej zwrotce  ZAŁ. NR 5 

• „Kolorowe kwiaty”- wykonanie karty pracy -kodowanie- utrwalanie kolorów, łączenie w pary. ZAŁ. NR 6 

4.W STAWIE 

• „Staw”- Wędrówki Skrzata Borówki- oglądanie bajki edukacyjnej- zapoznanie z ekosystemem stawu. Zapoznanie 

z wybranymi gatunkami zwierząt i roślin https://youtu.be/3dls5H-smSw 

• „Bocian i żabki”- utrwalenie piosenki https://youtu.be/GmLlIPJiOOI 

• „Żaba”- malowanie farbami. ZAŁ. NR.  7 

• „Dwie żaby”- ćw. spostrzegawczości wzrokowej- znajdź różnice ZAŁ. NR 8 

5. SPACER PO ŁĄCE 

• „Majowa łąka”-  https://youtu.be/KdP_v0x0LXs 

• „Gdzie ukrył się motyl?- doskonalenie umiejętności stosowania przyimków: za, nad, pod, na, obok 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=112552260456694&id=111092243936029 

 

NA PODSUMOWANIE TEMATU KOMPLEKSOWEGO : https://youtu.be/jFIm5X7xS-U 

ZADANIA DODATKOWE: 

• „Co wiesz o łące?”- quiz– prawda- fałsz ZAŁ. NR 9 

• „Kwiaty na łące”- praca plastyczna- malowanie farbami z wykorzystaniem widelca   

https://youtu.be/8wjtxhydZoc- 

• MALI OBSERWATORZY PRZYRODY – zabawa badawcza https://www.dzieckiembadz.pl/2017/05/co-w-trawie-

piszczy.html?fbclid=IwAR20ziTBFEYMHSCD4qUL0W8QyfW_LPxKDPekwTqY41kAoJtp1OaVHLUZmmE 

                                                                                     

 

 

  Życzę miłej zabawy. 

       Pozdrawiam Iwona Nowak 
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