
Na wiosennej łące
11-15 maja

Kochani zapraszamy Was do zabawy z wiosną, piękną i pachnącą.

1.Wiosenny spacer
2..Biedronka
3.Żabka
4. Ślimak
5. Spacer po łące

Wiosenny spacer 
1. „ Spacer”- jeśli tylko pogoda na to  pozwoli pójdźcie z rodzicami na spacer zobaczcie jak 
zmieniają się drzewa może uda Wam się powąchać kwiaty na nich kwitnące np. kwiaty bzu.
2. „Bańki mydlane”- zabawa oddechowa, potrzebujemy słomki, kubeczka płynu do naczyń lub 
szamponu i wody.
3. „Co słyszysz?”- zabawa słuchowa, będąc na dworze usiądź na ławce zamknij oczy, co słyszysz?
4. „Pająk i muchy”- zabawa ruchowa, dziecko-mucha biega na hasło pająk zatrzymuje się w 
bezruchu.

Biedronka
1. „Dzień dobry”- kochani tak na dzień dobry przytulcie swoich bliskich  najmocniej jak potraficie i
powiedzcie im coś miłego.
2.Biedroneczki są w kropeczki”- zabawa matematyczna. Potrzebujemy sylwety biedronki i kilku 
wyciętych kropek.  Na jednym skrzydełku układamy kilka kropek np.: 4 i prosimy dziecko aby je 
przeliczyło, następnie prosimy aby ułożyło tyle samo kropek na drugim skrzydle. Zabawę można 
powtórzyć i poprosić dziecko aby teraz ono przygotowało nam zadanie.

3.„Odgłosy łąki”- zabawa dźwiękonaśladowcza, naśladowanie odgłosów:
-żab: kum, kum, kum, re, re, kum, kum
-pszczół: bzzzzy, bzzzy, bzzy
-bociana: kle, kle,kle
4. „Gimnastyka”- a teraz poskaczmy razem, raz na jednej nodze, raz na drugiej a teraz obunóż. 

5.„Wyklaskiwanka”- dziecko dzieli na sylaby( wyklaskuje) wyrazy:



ślimak, pszczoła, mucha, żaba, biedronka.
Żabka

1. „Gimnastyka z żabką”- a może chcecie pośpiewać i poćwiczyć z żabkami?
https://www.youtube.com/watch?v=bSvnVcfC3-s

2. „Żabka mała”- zapraszam Was do wykonania żabki z papieru, do zrobienia tej pracy 
potrzebujemy: kilku kół z papieru i kleju.

Składamy zielone koło w pół na zewnątrz przyklejamy żółte koła a na środku czarne(źrenice) do 
środka wklejamy czerwone koło czyli język. Oto gotowa żaba.

3. „Co czujesz?”- przed chwilą wykonaliście piękną pracę co o niej sądzicie, jak się czujecie?(warto
pochwalić dziecko, docenić wkład jego pracy, zaangażowanie, powiedzieć :Jestem z Ciebie 
dumna/y ponieważ…)

https://www.youtube.com/watch?v=bSvnVcfC3-s


Ślimak

1.„Ślimak, ślimak”- zabawa grafomotoryczna, dziecko wodzi palcem jednej ręki po muszli ślimaka 
zgodnie z kierunkiem wyznaczonym przez strzałkę następnie wraca i zmienia rączkę.

2.„Wierszyki masażyki”-zabawa w parach, masujemy plecy dziecka powtarzając wierszyk „Ślimak,
ślimak pokaż rogi..” następnie zamieniamy się z dzieckiem.

3. „Zagadki”-ciekawa jestem czy te zagadki będą dla Was trudne czy łatwe.

Czerwoniutka, nakrapiana,
Lata od samego rana.
Ponad łąką, w cieple słonka
to maleńka…
(biedronka)

Kolorowy ten gagatek.
Fruwa z kwiatka wprost na kwiatek,
pijąc nektar z nich co chwila,
bo to przysmak dla …..
(motyla)

Kumkają w stawie, moczą swe łapki.
Skaczące, małe, zielone…
(żabki)

Choć z domu, wciąż trzyma na grzbiecie 
swój domek. Kto to czy już wiecie…
(ślimak)

Pośród kwiatów za dnia hula,
Znosi pyłek wprost do ula,
Z pyłku miodek zrobić zdoła.
Pracowita mała ….
(pszczoła)
4. „Ślimaczki”- a czy lubicie spędzać czas z rodzicami w kuchni? Pomagać im w przygotowywaniu 
posiłków?



Proponuję Wam abyście przygotowali z mamą lub tatą: ślimaczki z ciasta (może to być pocięte w 
paski i posypane cynamonem i cukrem ciasto francuskie albo drożdżowe) a może macie jakiś inny 
przepis? Podzielcie się nim z nami

Spacer po łące

1. Kochani zapraszam Was do wysłuchania wiersza

„Kwiaty na łące”- Grażyna Lech

Dywan z kwiatów, ziół i traw.
Są w nim jaskry, maki, szczaw.

Brzęczą trzmiele, skrzeczy sroka.
Kreta także tutaj spotkasz.

Możesz słuchać, patrzeć, wąchać!
Piękna kolorowa łąka.

2. Rozmowa na temat wiersza poparta ilustracjami: kwiatów, roślin i zwierząt wspomnianych w 
wierszu.
Pytania do wiersza:
-O jakim miejscu jest ten wiersz?
-Jakie rośliny rosły na łące?
-Jakie zwierzęta tam przebywały?
-Jak wyglądała łąka?
3. „Spacer po łące”- praca plastyczna, na kartonie przyklejamy kwiaty, owady, zwierzęta wycięte 
lub wydarte z papieru.
4. „Jak pachnie łąka?- zabawa badawcza, warto w niej wykorzystać zioła  doniczkowe jak mięta, 
melisa jeśli mamy w domu lub suszone jak rumianek.

Kochani życzymy Wam owocnej pracy i pozdrawiamy bardzo serdecznie Was i Waszych bliskich
pani Justyna i pani Dorota


