
Witajcie moi drodzy! 

Dzisiaj wybierzemy się na wiosenną łąkę! 

 

1. DATA – 22.05.2020 

2. TEMAT DNIA – „Na łące w maju” 

3. CELE – dziecko: 

-  aktywnie bierze udział w opowieści ruchowej i zabawach ruchowych, 

- sprawnie liczy obiekty w zakresie do 6 do 10, 

- posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi, 

- słucha z uwagą dorosłego, 

- ogląda, wącha kwiaty, słucha różnych odgłosów na łące, opisuje swoje wrażenia. 

4. Przywitanie- Biedroneczko  zaproś  rodzica do zabawy J 

Daj mi rączkę, daj mi rączkę, pobiegniemy dziś na łączkę. 

Zakręcimy się w kółeczko, zakręcimy się w kółeczko. 

Hop, hop, hop, tra la la zatańczymy cza, cza, cza! 

Hop, hop, hop, tra la la zatańczymy cza, cza, cza! 

Jedna noga, druga noga, tupią nóżki – olaboga! 

Zakręcimy się w kółeczko, zakręcimy się w kółeczko. 

Hop, hop, hop… 

5. „Wycieczka na łąkę”- opowieść ruchowa. 

Kochani zapraszam Was na majową wycieczkę. Rodzicu włącz nagranie muzyki w rytmie 
marsza. 

https://www.youtube.com/watch?v=Pp4Fv0VuT2E 

Dziecko idzie krokiem marszowym, przedzierając się przez zarośla (pochyla się, naśladuje 
odgarnianie gałęzi),  idzie po wysokiej trawie (wysoko podnosi  nogi), siada na trawie, kładzie 



się na trawie, zamyka  oczy (wyobraża sobie coś bardzo przyjemnego), wstaje, idzie  
ostrożnie na palcach, aby nie nadepnąć na owady, wącha  kwiatki. Następnie robi z dłoni 
lornetkę i obserwuje  chodzące w oddali bociany, naśladuje zrywanie kwiatków i wręcza je 
mamusi lub tatusiowi. 

BARDZO ŁADNIE BIEDRONECZKI! 

6. Teraz zapraszam na zabawę matematyczną. Usiądźcie wygodnie na podłodze. Rodzic 
układa przed dzieckiem 6 – 10 papierowych płaskich kwiatków (mogą to być papierowe 
kolorowe koła) jeden obok drugiego. A Ty biedroneczko przelicz ile jest kwiatków 
(liczebnikami głównymi jeden, dwa… oraz porządkowymi pierwszy, drugi…). Następnie 
dziecko odwraca się, rodzic kładzie sylwetkę biedronki na wybranym kwiatku (można 
narysować i wyciąć lub wydrukować i wyciąć) ZAŁĄCZNIK 1. Dziecko odwraca się przelicza i 
mówi na którym kwiatku znajduje się biedronka (zaczynając do lewej strony). 

BRAWO! DALIŚCIE SOBIE RADĘ! JESTEM Z WAS DUMNA! 

7. „Kwiaty”- zabawa ruchowa. 

Dziecko siedzi w siadzie klęcznym na podłodze. Schyla głowę i kładzie ręce na kolanach – jest 
kwiatem, które zwinęło swoje płatki w oczekiwaniu na słońce, śpi. Następnie rodzic 
podchodzi do dziecka, dotyka jego ramienia – kwiat budzi się do życia. Dziecko powoli 
podnosi się do klęku, wyciągając ręce (płatki) do słońca, kołyszą nimi. Zabawę powtarzamy. 

8. Z racji tego, że nasza grupa nazywa się „Biedronki” proszę rodzica aby porozmawiał z 
dzieckiem o biedronkach. Ile mają kropek? Czy wszystkie biedronki są czerwone?. Oto krótka 
podpowiedź.  

Biedronki są pożytecznymi owadami, gdyż zjadają mszyce. Zimę spędzają w ciepłych i 
zacisznych miejscach, np.: w szczelinach, w korze drzew, pod parapetami, w liściach. W 
Polsce występuje kilka gatunków biedronek. Najczęściej spotykane są biedronka 
siedmiokropka i biedronka dwukropka. Mają czerwony pancerzyk i czarne kropki. Nieco 
inaczej wyglądają biedronki dziesięciokropki. Mają pomarańczowo-czerwony pancerzyk i 
czarne kropki. Biedronki dwudziestokropki mają żółty lub kremowy pancerzyk i czarne 
kropki. Biedroneczki łąkowe mają czarny pancerzyk i czerwone lub żółte kropki. Biedronki, 
choć są maleńkie i delikatne, potrafię bronić się przed wrogami. Wydzielają żółtą, 
nieprzyjemnie pachnącą ciecz, którą odstraszają przeciwnika. 

9. Gdy już wiecie więcej o biedronkach zachęcam do wykonania zadania matematycznego. 

Kochani policzcie ile dana biedronka ma kropek i zaznaczcie odpowiednią cyferkę (kartę 
pracy można wydrukować lub wykonać zadanie paluszkiem na monitorze). ZAŁĄCZNIK 2. 

10. Po południu gdy tylko pogada dopisze zapraszam na prawdziwą  łąkę. Zabierzcie ze sobą: 
lupę, aparat fotograficzny, lornetkę, pojemnik do obserwacji owadów, kolorowa folia do 



obserwacji łąki w różnych kolorach, koc. Kochani pamiętajcie o bezpieczeństwie i ochronie 
nawet tych najmniejszych stworzonek. Biedroneczko zaproś całą rodzinkę. 

ŻYCZĘ MIŁEJ ZABAWY!   PODZIELCIE SIĘ WRAŻENIAMI! J 

 

To na dziś wszystko. Zapraszam w poniedziałekJ 

Pozdrawiam Pani Ala 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNK 1 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK 2 

 

 


