
 

 

Witamy nasze przedszkolaki oraz ich rodziców, którzy dzielnie uczestniczą w proponowanych przez nas 

zajęciach zdalnych. Oto nowe propozycje zabaw na ten tydzień (11.05.- 15.04.2020r.) Cały czas czekamy na zdjęcia 

waszych pociech podczas pracy. Pozdrawiamy p. Jadzia i p. Róża 

PPWP 25 godzin. 

CEL  OGÓLNY:  Wspieranie całościowego rozwoju dziecka poprzez rozwijanie zainteresowań przyrodniczych – 

majowa łąka. 

PONIEDZIAŁEK  11.05.2020r. 

1. Zabawy ruchowe z rodzicami. Rodzic i dziecko  leżą naprzeciwko siebie: 

- Podawanie do siebie piłki rękami (ramiona ułożone w bok, łokcie uniesione) 

- Siłowanie – obie osoby trzymają piłkę. Na sygnał każdy ciągnie piłkę do siebie licząc np. do pięciu. Wygrywa ten, kto 

zabierze piłkę. 

- Klaskanie – dziecko powtarza rytm, którą rodzic pokaże (przy uniesionych łokciach). 

- Dmuchanie – podawanie  do siebie piłeczki pingpongowej dmuchając ją. 

 

2.Układanie sylwety motyla z kolorowych zakrętek. 

 

3. Słuchanie wiersza T. Kubiaka „Małgosia” 

 

„Poszła Małgosia na łąkę, 

narwała kwiatków bukiecik. 

Przyniosła te kwiatki do domu, 

tak jak to robią dzieci. 

Wstawiła kwiatki w wodę 

nie mówiąc nic nikomu. 

Zaraz się bardzo wesoło 

zrobiło w całym domu.” 

 

- Rytmizowanie słów wiersza z jednoczesnym „zrywaniem” kwiatów papierowych z dywanu ( kwiaty są w kolorach: 

żółtym, czerwonym, niebieskim, pomarańczowym). 

-  Rozmowa w oparciu o wiersz- dziecko wie co jest potrzebne roślinom aby mogły rosnąć. 

- Nauka na pamięć – chętne dzieci. 

 

4.Odgłosy wiosennej łąki – rodzic naśladuje brzęczenie os – dziecko naśladuje i fruwa po pokoju (kumkanie żaby, 

furkot skrzydeł motyla itp.) https://www.youtube.com/watch?v=IoC7WCfx6Z0 

 

5. Spacer na łąkę lub do parku – zbieranie kwiatków,  robienie bukietów, utrwalanie ich nazw. 

https://www.youtube.com/watch?v=Htm18w7grtE 

https://przedszkolankowo.pl/2018/04/22/na-wiosennej-lace-karty-pracy/ 

 

 
WTOREK  12.05.2020r. 
 

1. Zabawa ruchowa do muzyki „Taniec węgierski”- dziecko z opaską pszczoły lub innego owada  na głowie porusza 

się w rytm muzyki, a na wyraźny sygnał rodzica siada na papierowych kwiatach. Dobiera kolor kwiatów w zależności 

od swojego koloru (pszczółka- żółty kwiatek, biedronka- czerwony kwiatek, motylek- odpowiednio niebieski i 

pomarańczowy kwiatek).  

https://www.youtube.com/watch?v=6khgvcy1Q4U 

https://www.youtube.com/watch?v=IoC7WCfx6Z0
https://www.youtube.com/watch?v=Htm18w7grtE
https://przedszkolankowo.pl/2018/04/22/na-wiosennej-lace-karty-pracy/
https://www.youtube.com/watch?v=6khgvcy1Q4U


 

 

  2.Ćwiczenia logopedyczne –( pomocne będą obrazki zwierząt, pojazdów). 

  – Wysyłamy buziaczki do mamy. Ściągamy wargi w dzióbek (ważne żeby był symetryczny) i cmokamy 

– Uśmiechamy się przy mocno zaciśniętych wargach 

– Uśmiechamy się tak, żeby było widać zęby 

– Rybka. Wargi ściągamy w dzióbek i rozchylamy leciutko pyszczek 

– Na płaski talerzyk wysypujemy ryż preparowany i prosimy dziecko żeby za pomocą samych warg próbowało jeść 

– Osiołek, który robi i-o-i-o 

– Karetka, która jedzie na sygnale e-o-e-o 

– Policja, która jedzie na sygnale i-u-i-u 

– Wąsy. Między wargami i nosem układamy słomkę do picia tak żeby dziecko ją utrzymało. 

 

3. Słuchanie piosenki „Ogrodniczka”-  dziecko chodzi z konewką i podlewa papierowe kwiaty. 
https://www.youtube.com/watch?v=zhvQFI04CX8 
 
4.Praca plastyczna Kolorowe kwiatki. Dziecko wycina kwiatek lub kwiatki, przykleja je na zielonej kartce, ozdabia je 
kulkami z plasteliny (wzór poniżej) 
 

 
 
 
5. Spacer na pobliska łąkę. Jeśli posiadamy lupę – dziecko przygląda się przez nią kwiatkom i owadom 

- opisuje ich wygląd. 

 
ŚRODA 13.05.2020r. 
 
1.Zabawy przeciw płaskostopiu. 

Rodzic i dziecko w pozycji siedzącej 

- Co narysowałem? – rysujemy zakrętką butelki (trzymaną przez palce stóp) litery, cyfry, figury,      zadaniem drugiej 

osoby jest odgadnąć co zostało zapisane/narysowane, 

- Podaj butelkę! – turlanie stopami butelki  do siebie, 

-Porządku – wrzucanie do butelki palcami stóp np. żołędzi, kulek papierowych, pogniecionych wcześniej stopami, 

https://www.youtube.com/watch?v=zhvQFI04CX8


 

 

-Grzechotka – butelka wypełniona wodą z brokatem jest trzymana przez palce stóp, zadaniem dzieci jest potrząsanie 

butelką „grzechotką” w dowolnym rytmie, rytm może naśladować druga osoba. 

2. Wysłuchanie piosenki pt. „Majowa łąka” https://www.youtube.com/watch?v=cb0dNXPEYoc, przypomnienie 

zwierzątek mieszkających na łące.  Wskazanie kolorów występujących na niej. Próba określenia czy kolor jest smutny 

czy wesoły.  

Czynności dziecka: Dziecko słucha, przypomina sobie nazwy zwierzątek.  Stara się opisać kolory. https://www.e-

kolorowanki.eu/kolorowanki-owady/ 

3. Gra na instrumentach. Dziecko bierze sobie ulubiony instrument , na którym będzie grać raz smutno a 

następnie wesoło.(Jeżeli nie posiadamy instrumentu to wystarczy kubek i łyżka). 

 

4. Improwizacja ruchowa do muzyki poważnej.  Rodzic daje dziecku kolorowe wstążki, prosi aby  zamieniło się w 

pięknego kolorowego motyla i zgodnie z własnymi odczuciami latało i wirowało po całym pokoju w rytm muzyki. 

Czynności dziecka: Dziecko  zamienia się w motyla i tańczy według własnego pomysłu i swoich odczuć po całym 

pokoju. https://www.youtube.com/watch?v=jdLlJHuQeNI 

 

5. Praca plastyczna – „Motylki”, malowanie rękoma za pomocą farb. Mama maluje dziecku dłonie, po czym 

pomaga mu odbić skrzydełka motylka na papierze.  

 

 

CZWARTEK 14.05.2020r. 

1.Ćwiczenia ruchowe z rodzicem. 

- Grzechotka ( butelka wypełniona np. grochem, ryżem) – butelkę trzymają ręce w leżeniu na brzuchu (łokcie w 

górze). 
- Kółka – leżymy na brzuchu, rodzic trzyma butelkę w wyprostowanych rękach, dziecko obiema rękami (łokcie 

uniesione) wrzuca na butelkę kółka/obręcze. związane w pętlę sznurówki. 

- Złap mnie – rodzic trzyma butelkę wyprostowanych rękach. Dziecko czołga się do butelki, by np. nakleić na niej 

naklejkę lub ją przewrócić w określonym czasie (rodzic liczy np. do 4, 5 ) 

- Kręgle – potrzebujemy do tej zabawy więcej butelek. Leżąc na brzuchu w pewnej odległości od butelek “kręgli” 

przewracamy je tocząc piłkę palcami stóp lub rękami (łokcie uniesione, w bok) 

2. Słuchanie opowiadania 

 „OKIEM ŚWIERSZCZA” 
J. Sieńczyk 
 

Gdy słońce nad ranem zaspane oczy przeciera, 

https://www.youtube.com/watch?v=cb0dNXPEYoc
https://www.e-kolorowanki.eu/kolorowanki-owady/
https://www.e-kolorowanki.eu/kolorowanki-owady/
https://www.youtube.com/watch?v=jdLlJHuQeNI


 

 

Budzi się czujność polnego świerszcz reportera, 

Który opisuje co się dzieje od rana na łące. 

Jego relację na żywo oglądają owady i zaskrońce. 

Redaktor świerszcz obserwuje jak rośnie trawa 

Jak przebiega kolorowych motyli zabawa, 

Które robią podniebny pokaz mody 

Tworząc piruety, tęczowe korowody. 

Reporter robi wywiad z pająkiem Kleofasem, 

Który ma farmę pajęczyn tuż pod samym lasem. 

Zaraz to znowu obserwuje pracę mrówek dźwigających patyczki 

Do konstrukcji mrowiska wielkiego jak pół doniczki. 

Podgląda biedronki co polerują kropki na wiosnę 

i drzemiące w hamakach z liści – radosne 

bo słońce przygrzewa, bo rosa drży na trawie, bo zielenią się drzewa. 

Pod wieczór świerszcz zamienia pióro reportera 

na smyczek i skrzypce i swój koncert otwiera. 

Kołysze i tuli do snu wszystkich mieszkańców łąki 

Senne się robią gąsienice, żaby i pająki. 

I tak po północy, świerszcz na poduszce z mchu się układa 

I w sen głęboki mocno zapada 

Lecz nie na długo bo ranek się skrada… 

 

3. Zabawa dydaktyczna - Policz ile. Rodzic szykuje dziecku kolorowe spinacze, kółko z tekturki lub talerzyk 

papierowy. 

-Czytając tekst zatrzymuje się przy owadach  - dziecko przyczepia klamerkę. 

- Na zakończenie przelicza je. Jeśli zapamiętało mówi kto był 1,2,3… 

 

4.Spacer na łąkę – obserwacja przyrody, opisywanie jej kolorów. 

 

5. Wykonanie dowolna techniką pracy pt. Łąka okiem świerszcza. 

 https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/04/Karta-pracy-6-1.pdf 

 

 

PIĄTEK 15.05.2020r. 

1.Ćwiczenia słuchowe - powtarzanie rytmów wyklaskiwanych przez rodzica (rodzic wyklaskuje rytm a dziecko go 

powtarza). 

2.Zabawa ,,Skojarzenia" - rodzic zadaje pytanie zmieniając za każdym razem nazwę koloru: Co kojarzy ci się z 

kolorem żółtym (cytryna, słońce), czerwonym, zielonym, niebieskim), dziecko szuka s 

3.Rozwiązywanie zagadek 

BIEDRONKA 
,,Wysyłają ją do nieba, po kawałek chleba" 

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/04/Karta-pracy-6-1.pdf


 

 

 
OSA 
,,Co to za muzykant, co wśród kwiatów bzyka?" 
 
PSZCZOŁA 
,,Latem krążę ile sił, zbieram z kwiatów złoty pył". 
 
CHRZĄSZCZ 
,,Co brzmi w trzcinie w Szczebrzeszynie?" 
 
ŻABA 
,,Wystarczy, że dojrzy bociana z daleka - przerywa kumkanie, w podskokach ucieka" 
 
BOCIAN 
,,Powrócił do nas z dalekiej strony, ma długie nogi i dziób czerwony". 
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/04/Karta-pracy-7-1.pdf 
 

4. Ćwiczenia gimnastyczne korygujące postawę. 

*Rodzic z dzieckiem stoją tyłem do siebie, w odległości jednego metra podają sobie piłkę nad głową, wykonują skłon 

do przodu, podają sobie piłkę między nogami. 

 

*W leżeniu na brzuchu na podłodze dziecko wyciąga ramiona w bok, wykonuje niewielki skłon do tyłu i naśladuje lot 

szybowca. 

 

* W leżeniu na brzuchu na kocu dziecko wielokrotnie przesuwa się do przodu, odpychając się dłońmi od podłogi. 

 

*Rodzic z dzieckiem stoją tyłem do siebie, splatają ręce łokciami, wykonują przysiad i wstają. 

https://ztorbynauczycielki.pl/wp-content/uploads/2019/07/PUZZLE-OWADY.pdf 

 

5.Spacer po łące, wyszukiwanie owadów przy pomocy lupy – opisywanie i nazywanie ich z pomocą rodzica. 

 

6.Ćwiczenie utrwalające ksztalty i kolory. 

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/04/Karta-pracy-7-1.pdf
https://ztorbynauczycielki.pl/wp-content/uploads/2019/07/PUZZLE-OWADY.pdf


 

 

 


