
Wtorek, 12.05.2020r. 

 

Dzień  dobry Marzyciele! 

W dniu dzisiejszym nasze zajęcia wpisują się w obszar edukacji artystycznej. W pierwszej części zajęć 

poruszamy się troszkę w rytmie skoków i podskoków, osłuchacie się z nową piosenką pt. Wiosna na łące i 

oraz powycinamy i powyklejamy. W drugiej części zajęć dowiemy się kilku ciekawostek, które przedstawi 

Nam Skrzat Borówka, a na koniec rozwiążemy kilka zagadek związanych z wiosną i popracujemy w 

książeczkach. 

Zapraszamy! 

 

 

CZĘŚĆ I 

1.  Na początek rozgrzejemy troszkę  nasze ciało   

Coś dla dziewczynek   

https://www.youtube.com/watch?v=Tc82wV1jV-4 

I coś dla chłopców   

https://www.youtube.com/watch?v=RpswXm5TbKU 

2.Posłuchajcie teraz piosenki  pt. Wiosna na łące. 

 https://www.youtube.com/watch?v=814z9Tpphkw 

I. Dziś na łąkę przyszła Wiosna 
w kwiecistej sukience, 

budzi maki i stokrotki, 
jaskry i kaczeńce. 
 

Ref.: Ptaki trele wyśpiewują, 
świeci ciepłe słońce, 

w rosie kąpią się biedronki. 
Wiosna już na łące! 
 

II. Świerszcz zielone stroi skrzypce, 
da dziś pierwszy koncert. 

Tańczą pszczoły i motyle, 

https://www.youtube.com/watch?v=Tc82wV1jV-4
https://www.youtube.com/watch?v=RpswXm5TbKU
https://www.youtube.com/watch?v=814z9Tpphkw


żabki i chrabąszcze. 
 

Ref.: Ptaki… 
 

III. Tak się wszyscy cieszą wiosną, 
tańczą i śpiewają, 
nawet krecik wyszedł z norki, 

z myszką pląsa żwawo. 
 

Ref.: Ptaki… 

 

3. Dla każdego dziecka: wyprawka, karta 23, nożyczki, kle j.  

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-bbplus-wyp/mobile/index.html#p=123 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-bbplus-wyp/mobile/index.html#p=132 

 Wytnij z karty pas w kolorze zielonym. 

 Złóż go według wzoru.  

 Naklej wiosenne kwiaty (naklejki) na zielonej trawie- od najmniejszych do największych.  

Powodzenia! 

 

CZĘŚC II 

1.Zapraszamy Was na spotkanie ze Skrzatem Borówką-Łąka. 

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

 

 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-bbplus-wyp/mobile/index.html#p=123
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-bbplus-wyp/mobile/index.html#p=132
https://www.youtube.com/watch?v=LKLf5EN1Ff4


 

2. Teraz postarajcie się rozwiązać kilka zagadek. 

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) 

Ma barwne skrzydła, 
fruwa nad łąką 
i bardzo lubi, 

gdy świeci słonko. (motyl) 

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) 

Jak się ten owad nazywa? 
Przez cały dzień pracuje. 

Na plecach nosi ciężary, 
kopiec wielki buduje. (mrówka) 

3. Kiedy już odgadliście zagadki zapraszamy Was do rozwiązywania kilku zadań w książeczkach. 

 Karta pracy, cz. 4, s. 36−37.  

Oglądanie obrazka. Określanie, co dzieje się na łące w maju. Oglądanie zdjęć zwierząt, nazywanie 
ich. 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=39 

 Karta pracy cz. 4, s. 41. 

Nazywanie zwierząt przedstawionych na zdjęciach. Otaczanie pętlą owadów. Dokańczanie 
rysunku motyla według wzoru.  

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=43 

4. Kiedy będziecie mieli ochotę jeszcze popracować, poniże j przygotowany jest dla Was motyl, którego 

kropeczki możecie wykleić plasteliną, a resztę pokolorować ulubionymi kolorami.  

 

P.S. Czy uda Wam się odnaleźć w trawie czterolistną koniczynę..? Trzymamy kciuki! 

 

 

Dziękujemy Wam za dziś! Miłego dnia   

Ewa Bienias i Milena Kurpiewska 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=39
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=43


 


