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Szanowni Rodzice 

Pierwsze  zajęcia to  edukacja plastyczna : rozwijanie sprawności manualnej; 

dostrzeganie piękna majowej przyrody. 

Drugie zajęcia to edukacja językowa: rozwiązywanie zagadek, opisywanie obrazków i 

nazywanie poszczególnych elementów, doskonalenie sprawności grafomotorycznych 

 

 Kochane dzieci: 

Nasze I zajęcia to zajęcia plastyczne. Wykonamy majową łąkę 

Na drugich zajęciach będziecie mieli za zadanie opisać obrazek, rozwiążecie zagadki 

i poćwiczycie sprawność swoich dłoni.  

Zajęcia 1 

1) Na początku chciałaby, abyście trochę się poruszali. Wasi rodzice będą 

czytać opowiadanie, a wy będziecie wykonywać zadania. (opowieść 

ruchowa) 

 

Był piękny wiosenny dzień i przedszkolaki wybrały się na spacer na 

pobliską łąkę (dzieci maszerują). Słońce mocno świeciło, a wiatr 

rozdmuchiwał nasiona mniszka pospolitego i innych roślin (dzieci chodzą 

na czworakach i dmuchają na rośliny). Nagle dzieci usłyszały pierwsze 

odgłosy. To pracowite pszczółki krążyły nad kwiatkami, szukając 

najpiękniejszych okazów, aby zebrać z nich nektar (dzieci latają jak 

pszczółki, machając rękami – skrzydełkami), wesoło bzyczały, nawołując 

się nawzajem (naśladują bzyczenie pszczół: bzz, bzz, bzz). Na listkach 

koniczyny siedziały koniki polne, poruszając śmiesznie łapkami, z których 

strząsały resztki porannej rosy (dzieci siedzą, poruszają w dowolny sposób 

kończynami), cykając cichutko (naśladują dźwięk: cyt, cyt). Nagle, zupełnie 

nie wiadomo skąd, pojawiły się żaby (dzieci naśladują skakanie żabek), 

które kumkały głośno (naśladują kumkanie: kum, kum, kum), jakby 

ostrzegały się przed jakimś niebezpieczeństwem. Miały rację, że były takie 

zdenerwowane, bo na łące pojawiła się para bocianów. Chodziły, wysoko 

unosząc nogi (naśladują chód bociana), z szeroko rozłożonymi skrzydłami, 

i rozglądały się na boki, co chwilę przystawały i pochylały się, szukając 

czegoś w trawie. Ponieważ niczego nie mogły znaleźć – klekotały ze 

złością (naśladują głos bocianów – kle, kle, kle). Wysoko nad łąką krążył 

skowronek, śpiewając wiosenną piosenkę (naśladują śpiew skowronka:– 

dzyń, dzyń, dzyń), odpowiadał mu wróbel (naśladują głos wróbla: – ćwir, 

ćwir, ćwir), który przysiadł zmęczony na pobliskim drzewie w poszukiwaniu 

pokarmu dla swoich głodnych dzieci. Czekały one niedaleko w gniazdku, 

piszcząc:… (naśladują kwilenie piskląt: pi, pi, pi), aby jak najszybciej 

przyniósł im cos do jedzenia. Dzieci już miały wracać do przedszkola, kiedy 
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zobaczyły ślimaka, który wolno sunął po trawie. Gdy tylko napotkał na 

jakąś przeszkodę, szybko chował się do domku, który niósł na grzbiecie. 

Dopiero po chili wystawiał głowę i rozglądał się dookoła (dzieci naśladują 

zachowanie ślimaka). Nad łąką latały kolorowe motyle, co pewien czas 

siadając na kwiatkach (dzieci naśladują ruch latających motyli). 

Przyglądała im się z zaciekawieniem wrona, siedząca na pobliskiej 

wierzbie i głośno kracząca z zachwytu (naśladują krakanie: krrrra, krrr). 

Wiosenny wietrzyk poruszał trawą , kwiatami i gałązkami drzew, szumiąc 

wesołe piosenki szszsz… szszsz… szszuuu…(wydają szumiące dźwięki, 

kołysząc uniesionymi rękami). Dzieci były zadowolone ze spaceru. Wróciły 

pełne wrażeń do przedszkola (maszerują parami), gdzie czekał już na nie 

pyszny obiadek. 

2) Teraz czas na pracę plastyczną. Potrzebne wam będą farby, 2 kartki; 

jedna rysunkowa druga techniczna i patyczki kosmetyczne.  

Przesyłam instrukcję wykonania pracy. 

https://www.youtube.com/watch?v=q85x875FfGc 

 

Zajęcia 2  

1) Na początek spróbujcie rozwiązać zagadki 

Wiosną i latem się pojawia, kiedy ranek nastaje jej kropelki są na 

kwiatkach, listkach i na trawie. (rosa) 

 

Na niebie jej barwy pięknie się mienią, jak most ogromny łączy niebo z 

ziemią. (tęcza) 

 

Błyszczący na jej plecach płaszczyk czerwony, czarnymi kropkami pięknie 

ozdobiony. (biedronka) 

 

Rozciąga policzki jak woreczki małe. Zimowe zapasy przenosi w nich całe. 

Na czas mroźnej zimy, gromadzi je w norze. Ma miłe futerko, znacie go 

może? (chomik) 

 

Ma barwne skrzydła, fruwa nad łąką i bardzo lubi, gdy świeci słonko. 

(motyl)  

 

Jak się ten owad nazywa? Przez cały dzień pracuje. Na plecach nosi 

ciężary, kopiec wielki buduje.  (mrówka) 

2) Przyjrzyjcie się uważnie obrazkom. Powiedzcie co na nich widzicie. 

Nazwijcie zwierzęta i rośliny. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=q85x875FfGc
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Teraz nazwijcie zwierzęta i rośliny: 
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3) Spróbujcie narysować po śladzie i pokolorujcie obrazek 
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4) Chciałabym, żebyście ulepili jednego, wybranego przez siebie mieszkańca łąki. 
Możecie wykorzystać do tego masę solną. DO przygotowania masy solnej potrzebne 
będą: mąka, sól, woda 

Przepis na masę solną 

Zmieszać ze sobą i ugnieść następujące składniki: 

- szklanka mąki, 

- szklanka soli, 

- 125 ml wody. 

Gotowe prace wystarczy zostawić do wyschnięcia w temperaturze pokojowej. Suche 
elementy malujemy farbami wedle upodobania. Tutaj przykład biedronki i jeża 
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Ćwiczenie utrwalające 

Obejrzyjcie film „Podróż skrzata Borówki- łąka” 

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

Poćwiczcie spostrzegawczość  

https://view.genial.ly/5eb70cd82fb48d0d930ba33e 

 

Życzę miłej zabawy i odkrywania radości ze wspólnych zabaw z dzieckiem!  

M. Grądzka 

E. Truszkowska 

 

 

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