
 

 

DRODZY RODZICE, KOCHANE DZIECI! 

Zapraszamy do korzystania z naszych propozycji na ciekawą naukę i zabawę. Czekamy na zdjęcia. 

Pozdrawiamy p. Jadzia i p. Róża. 

PPWP – 25 godzin. 

PONIEDZIAŁEK 18.05.2020r. 

1.Zabawa ruchowa „Zaczarowany staw” – na podłodze tworzymy ze sznurka kolo. Dziecko biega, na sygnał 

Bocian idzie skacze do koła. Koło jest stawem, w którym bocian nie znajdzie żaby. 

2.Ćwiczenie logopedyczne. 

Żaba ma długi lepki język i łapie nim pokarm np. muchy – ćwiczenie logopedyczne języka. Żabka musi 

poćwiczyć język przed polowaniem, wystawia język najdalej jak się da, a później powoli go chowa. Z minuty 

na minutę . 

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

3.Słuchanie opowiadania Bożeny Formy „Zielona żabka”  

„Zielona żabka nad stawem mieszkała. Siadała w trawie i wciąż rozmyślała. 

- Ach, jaka jestem brzydka, zielona, jak roślinki w stawie. Nie wyglądam wcale ciekawie. Kto taką brzydką 

zechce mieć żonę. Dlaczego wszystko mam takie zielone! 

W pobliżu żabki ważka usiadła. A żabka rzecze: 

- Jaka powabna. Wszyscy uwagę na nią zwracają, barwy jej bardzo mnie zachwycają. 

Nagle biedronka się pojawiła. 

- Czemu się smucisz sąsiadko miła? Bezchmurne niebo, piękna pogoda a w stawie czysta i chłodna woda. 

- Biedronko, piękna twoja sukienka. Ciągle zazdrośnie na nią ktoś zerka. Jam nieszczęśliwa w swojej zieleni, 

kolor mój nigdy już się nie zmieni. 

Wtem dumnie bocian przez łąkę kroczy. Otwiera mocno swe bystre oczy. 

- Jak tu zielono, moi kochani, że aż się w głowie kręci czasami. 

We wszystkie strony zerka ciekawie. 

- Och, może żabka siedzi gdzieś w trawie. Pora śniadania właśnie nastała, drobna przekąska by się 

przydała. 

Żabce serduszko mocno zabiło." 

Rozmowa na temat treści opowiadania: 

- Dlaczego żabka była smutna?- Kogo żabka spotkała na łące? Kto chciał ją zjeść?- Czy udało się bocianowi 

złapać żabkę?- Dlaczego bocian nie dojrzał żabki w trawie? 

 

4.Praca plastyczno – techniczna „Żabki”– świetna pomoc przy nauce liczenia i  rozwijania mowy.  

   Np.(W stawie pływały 3 żabki. 2 żabki wyskoczyły na trawę. Ile żab pływa teraz w stawie? 

Wiersz „Pięć paluszków” -  Anna Edyk Psut 

Jest pięć kropek na biedronce, 

Pięć paluszków mam przy rączce. 

Mogę nimi zbierać klocki, 

Głaskać kotka, kręcić loczki….. 

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


 

 

- Rodzic szkicuje, odbija sylwetę żabki z dostępnego materiału. Dziecko nakleja, rysuje oczy, buzię, przykleja 

do dostępnej rękawiczki 

 

 

5.Spacer do parku – nasłuchiwanie rechotu żab, obserwacja przyrody wiosną. 

 

WTOREK 19.05.2020r.  

1.Zabawa ruchowa -  żabie skoki z obręczy do obręczy; 

2. Zabawa matematyczna ,,Ile kropek ma biedronka?" - liczenie kropek  

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

pracy/https://ztorbynauczycielki.pl/kodowanie/ – kodowanie – zaprowadź biedronkę do listka 

3.Słuchanie wiersza 

 Kolorowa biedroneczka 

jest czerwona jak wstążeczka, 

jej brzuszek 

jest mięciutki jak kożuszek, 

czarne kropki 

są wielkości jej stopki 

Kiedy nadchodzi wiosna 

staje się radosna. 

Wskakuje z kwiatka na kwiatek 

i wącha każdy ich płatek. 

- Zadajemy pytania do wiersza. Dziecko chętne uczymy na pamięć. 

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


 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bTypDkh-nEc 

http://www.rokwprzedszkolu.pl/index.php?f=opo_34_00033&k=k0203&d=opo – opowiadanie „Biedronki” 

4.Ćwiczenia gimnastyczne 

* Zabawa ,,Kolory" - dziecko stoi przed rodzicem w odległości 2 metrów, rodzic rzuca woreczek (można zastąpić np. 

chusteczkami higienicznymi) do dziecka, przy każdym podaniu nazywa kolor np. niebieski, zielony. Dziecko chwyta 

woreczek i odrzuca podającemu. Za prawidłowe złapanie woreczka dziecko otrzymuje 1 pkt. Gdy podający wymieni 

kolor czarny, wtedy woreczka nie wolno chwytać, gdy dziecko złapie traci zdobyte punkty, jeśli dziecko zdobędzie 15 

pkt wygrywa. 

 

* Zabawa ,,Wyścig ze skokami i rzutem" 

Wyznaczamy dziecku trasę, którą będzie pokonywało, dziecko ustawia się na linii startu, na sygnał (klaśnięcie) 

dziecko układa woreczek (bądź paczkę chusteczek) między kostkami stóp i skokiem obunóż przemieszcza się do mety 

odcinka wyznaczonego przez rodzica, gdy znajdzie się na mecie chwyta woreczek (bądź chusteczki) i stara się rzucić 

do kosza (pudła) ustawionego w odległości 2 metrów, dopiero po celnym trafieniu dziecko zabiera woreczek i jeśli 

wykazuje chęć ponownego pokonania trasy ustawia się na linii startu. 

* Bocian chodzi po łące – zabawa z elementem równowagi. 

Chód z wysokim unoszeniem kolan. Co pewien czas dziecko – bocian, zatrzymują się i staje na jednej nodze. 

* Wypatrujemy wiosny przez lornetkę” – ćwiczenie mięśni grzbietu. 

Dziecko leży na brzuchu, łokcie ma wsparte o podłogę, dłonie zwinięte przy oczach naśladuje lornetkę, co pewien 

czas wznoszą łokcie. 

 

* Wąchanie kwiatów – ćwiczenie oddechowe. Dziecko chodzi swobodnie po dywanie, co pewien czas pochyla się i 

wącha pierwsze kwiaty. 

 

5. Rysowanie kredą motyli, biedronek i innych owadów na chodniku, tablicy.  

 

ŚRODA 20.05.2020r. 
 

1.Zabawa ruchowa “Raz i dwa, raz i dwa, każdy robi to, co ja” – osoba prowadząca po wypowiedzeniu 

tego hasła prezentuje ćwiczenie dla dziecka – ono naśladuje dany ruch. 

 

2. Słuchanie wiersza „Liczymy kwiatki” – Anna Edyk – Psut 

Robiła żabka bukiecik z kwiatków, 

Zerwała jeden z pachnących bratków, 

Dwa żółte jaskry, jedną stokrotkę… 

I poszła do domu robić szarlotkę. 

 

 W drodze spotkała cztery ropuszki, 

Co plotły sobie z kwiatków wianuszki. 

https://www.youtube.com/watch?v=bTypDkh-nEc
http://www.rokwprzedszkolu.pl/index.php?f=opo_34_00033&k=k0203&d=opo


 

 

Żabka po kwiatku wręczyła każdej, 

Ponieważ wianki są bardzo ważne. 

Potem skakała i rozmyślała: 

„ Moja wiązanka jest teraz mała…” 

Usiadła sobie w parku na ławce, 

By liczyć kwiatki trzymane w łapce. 

-Zadajemy pytania do wiersza. Dziecko chętne uczymy na pamięć. 

 

3.Zabawy matematyczne - przeliczanie zwierzątek na konkretach, liczenie na palcach  

* Na kwiatku usiadły 2 biedronki, po chwili przyleciała jeszcze jedna biedronka. Ile biedronek siedzi teraz na 

kwiatku? 

*  Nad łąką latały 3 ważki, jedna poleciała nad wodę. Ile ważek lata nadal nad łąką? 

*  Nad łąką fruwały 2 ważki i 2 biedronki. Ile owadów lata na łąką? 

*  W stawie pływały 3 żabki. 2 żabki wyskoczyły na trawę. Ile żab pływa teraz w stawie? 

* Nad wodą latały 3 ważki i 3 biedronki. Ile owadów lata nad wodą? 

* Nad wodą latało 6 owadów. 2 biedronki odleciały. Ile owadów lata teraz nad wodą? 

*  Na brzegu rzeki siedziało 5 żabek, nagle przyszedł bocian i zjadł 1 żabkę. Ile żabek zostało? 

-Do tego typu zabaw wykorzystujemy wcześniej zrobione kółko, spinacze, rękawiczkę z żabkami na palcach 

lub inne liczmany dostępne w domu (klocki, cukierki, kwiatki…). 

 

4. Praca plastyczna Pszczółki 

- Potrzebne będą; wycinanka samoprzylepna czarna, flamaster, biały wycior lub wełenka, ruchome oczka, 

rolki po papierze toaletowym, żółte opakowanie po jajku niespodziance, nożyczki. 
 

 

 

https://www.google.com/search?q=pszcz%C3%B3%C5%82ki+z+jajek+niespodzianek&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=1tV0LZ2HmTynQM%253A%252C1RCtEZLXH8r0HM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSoOMMrMqiJcHKMlKJFwD4QWsmKJg&sa=X&ved=2ahUKEwj-4d2AupLpAhXSM5oKHbV7AegQ9QEwAHoECAkQGQ#imgrc=1tV0LZ2HmTynQM:
https://www.google.com/search?q=pszcz%C3%B3%C5%82ki+z+jajek+niespodzianek&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=EFC4q4aRY05MJM%253A%252C1RCtEZLXH8r0HM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kTSzue2QyMnhE2aDTU3JuK52h1rFA&sa=X&ved=2ahUKEwj-4d2AupLpAhXSM5oKHbV7AegQ9QEwCHoECAkQKQ#imgrc=EFC4q4aRY05MJM:
https://www.google.com/search?q=pszcz%C3%B3%C5%82ki+z+jajek+niespodzianek&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=g_q5mH8hy9qPmM%253A%252CUMlOihgWBBsDTM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSZjHKA4O5g59gHRJxzaxb1JJaZQw&sa=X&ved=2ahUKEwj-4d2AupLpAhXSM5oKHbV7AegQ9QEwCXoECAkQKw#imgrc=g_q5mH8hy9qPmM:
https://www.google.com/search?q=pszcz%C3%B3%C5%82ki+z+jajek+niespodzianek&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=FQW8o9uU3vStxM%253A%252Cur7YIZFvaneYhM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kROyzn-P27JTR77v_b_eiox1iI-CQ&sa=X&ved=2ahUKEwj-4d2AupLpAhXSM5oKHbV7AegQ9QEwBXoECAkQIw#imgrc=FQW8o9uU3vStxM:
https://www.google.com/search?q=pszcz%C3%B3%C5%82ki+z+jajek+niespodzianek&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=K7vAbHKB_fhlrM%253A%252Cli1ZPIJ0JL9o2M%252C_&vet=1&usg=AI4_-kR8mpsS5QTGQuflOZRxQU6g8gk5qA&sa=X&ved=2ahUKEwj-4d2AupLpAhXSM5oKHbV7AegQ9QEwBHoECAkQIQ#imgrc=K7vAbHKB_fhlrM:


 

 

 

 

5.Spacer po parku, przy pomocy lupy ostrożne obserwowanie pracy pszczół. 

CZWARTEK  21.05.2020r. 

1.Ćwiczenia ruchowe : 

Poznawanie własnego ciała: 
- chodzenie na sztywnych nogach, 
- w siadzie, uderzanie o podłogę całą stopą- szybko i wolno, 

 
* Zabawne miny - naśladowanie min pokazywanych przez rodzica, 

 

*Zdobywanie pewności siebie i poczucia bezpieczeństwa w otoczeniu: 
- w parach - dziecko ucieka, skacząc na złączonych nogach, rodzic je goni, 
- rodzic leży na plecach, dziecko obchodzi go na czworakach. 

 
* Nawiązywanie kontaktu z partnerem: 
- leżenie tyłem - leciutkie ciągnięcie przez partnera za przeguby rąk, 

 
* ćwiczenia przeciwko'. 
- skała - siad podparty w rozkroku, współćwiczący próbuje przesunąć skałę, która się opiera. 

 

*  Ćwiczenia kreatywne: 
- wymyślanie sposobu poruszania się robotów, 
- improwizacje przy muzyce tanecznej z wykorzystaniem szyfonowych chustek. 

 

2.Wysluchanie piosenki Pszczoły. 

- zabawa przy piosence, omówienie jej tekstu zadawanie pytań. 

https://www.youtube.com/watch?v=Noqzqb1nxQA 

 

3.Oglądanie filmu edukacyjnego o pszczołach. https://www.youtube.com/watch?v=osAR2QTZfs8 

4. Pomagamy pszczołom -Jest susza, nie pada i nie zanosi się na deszcz. Warto ustawić na balkonie spodek 

lub miskę z wodą, wypełnioną kamieniami, pszczoły nie mają co pić. Kamienie są ważne żeby owady się nie 

potopiły i miały na czym się oprzeć. Przykładowe zdjęcia jak to wykonać znajdują się poniżej. 

https://www.google.com/search?q=pszcz%C3%B3%C5%82ki+z+jajek+niespodzianek&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=9h22zr5WcRyOmM%253A%252CUMlOihgWBBsDTM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQywPrur5M806j7Lyf2KnCX6XnZog&sa=X&ved=2ahUKEwj-4d2AupLpAhXSM5oKHbV7AegQ9QEwBnoECAkQJQ#imgrc=9h22zr5WcRyOmM:
https://www.google.com/search?q=pszcz%C3%B3%C5%82ki+z+jajek+niespodzianek&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=NTkSwW9-mEXRwM%253A%252C1RCtEZLXH8r0HM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQoGjejrC-vs6FJjMzJ0YPnBNtF3Q&sa=X&ved=2ahUKEwj-4d2AupLpAhXSM5oKHbV7AegQ9QEwAnoECAkQHQ#imgrc=NTkSwW9-mEXRwM:
https://www.google.com/search?q=pszcz%C3%B3%C5%82ki+z+jajek+niespodzianek&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=xM0DHkth8Y98PM%253A%252CQMWcicBtIKs9iM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kTGxd5x3glmcctMxXvYB_m3UAumNg&sa=X&ved=2ahUKEwj-4d2AupLpAhXSM5oKHbV7AegQ9QEwC3oECAkQLw#imgrc=xM0DHkth8Y98PM:
https://www.youtube.com/watch?v=Noqzqb1nxQA
https://www.youtube.com/watch?v=osAR2QTZfs8


 

 

 

- Można tez wykorzystać keramzyt ogrodniczy, mech, które wykładamy na spodeczki i zalewamy woda. Spowodują 
one, że woda szybko nie wyparuje. Ustawmy takie poidełka również w ogrodzie. 

 

 
PIĄTEK 22.05.2020r. 

1.„Taniec praczki”- dziecko w rytm muzyki pokazuje ruchy praczki. Pranie na tarze z przodu (3 ruchy), z prawego 

boku (3), z lewego boku (3), wykręcanie bielizny (3 ruchy), strzepywanie bielizny (3), odkładamy pranie. Całość 

powtarzamy 3 razy. 

2. Rymowanka ruchowa – dziecko słucha słów rodzica i naśladuje  jego ruchy. „Gimnastyka dobra sprawa, dla nas 

wszystkich to zabawa. 

Ręce w górę, w przód i w bok, skłon do przodu, w górę skok. 

Głowa, ramiona, kolana, piety, głowa, ramiona, kolana, pięty, 

Oczy, uszy, pięty, nos” (powtarzamy). 

3.Bajka edukacyjna dla małych dzieci – Owady 

https://www.youtube.com/watch?v=yKmeG_wx498 

Po obejrzeniu  bajki zadajemy dziecku pytania dotyczące jej treści. 

4.Zabawy logopedyczne: 

* Zabawa pt. Wiosenny spacer – dziecko poruszają się zgodnie z akompaniamentem do marszu, biegu, 

podskoków. W przerwie prowadzący rytmizuje słowo „wiosna” stosując różną dynamikę i tempo. 

http://ps42.bialystok.pl/podstrony/grupy/grupa3/2020-04-20;Pomagajmy_pszczolom/zdjecia/94128205_1550990818408396_6102908511958597632_n.png
http://ps42.bialystok.pl/podstrony/grupy/grupa3/2020-04-20;Pomagajmy_pszczolom/zdjecia/94184023_1137955869892856_573580873652240384_n.jpg
https://www.google.com/search?q=poidelka+dla+pszcz%C3%B3%C5%82&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=QDzhBN3fxle7sM%253A%252CwrOxQlRku0ad0M%252C_&vet=1&usg=AI4_-kRL5m2A4z8uJnNv3qedl264mlrE6g&sa=X&ved=2ahUKEwj9-PjUyZLpAhX88KYKHWKeCssQ9QEwDnoECAkQHg#imgrc=QDzhBN3fxle7sM:
https://www.google.com/search?q=poidelka+dla+pszcz%C3%B3%C5%82&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=GCQoveU05sYyaM%253A%252CtyuEBkZgAPR0uM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kS7OiK_eRChZuclpuYt5zw5IJ85Nw&sa=X&ved=2ahUKEwj9-PjUyZLpAhX88KYKHWKeCssQ9QEwCHoECAkQEg#imgrc=GCQoveU05sYyaM:
https://www.google.com/search?q=poidelka+dla+pszcz%C3%B3%C5%82&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=iw2EfCqvU3B3rM%253A%252CRS_qTvmQ3TiKyM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kS6DJ9V_crgmrFCV1fRa1h1eRyOdA&sa=X&ved=2ahUKEwj9-PjUyZLpAhX88KYKHWKeCssQ9QEwDXoECAkQHA#imgrc=iw2EfCqvU3B3rM:
https://www.google.com/search?q=poidelka+dla+pszcz%C3%B3%C5%82&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=hniXw5FvYmHjtM%253A%252CRS_qTvmQ3TiKyM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kRjX65ug8DW91ctrCsuNg2ldr2sDQ&sa=X&ved=2ahUKEwj9-PjUyZLpAhX88KYKHWKeCssQ9QEwCnoECAkQFg#imgrc=hniXw5FvYmHjtM:
https://www.youtube.com/watch?v=yKmeG_wx498


 

 

 * Zabawa pt. Przyjście wiosny na łąkę - wiosna (prowadzący) wędruje,  dotyka dziecko różdżką i zamienia 

w owady. Podaje dziecku znaczek z obrazkiem owada. Następnie zaprasza go do lotu. Na zakończenie 

owady urządzają koncert. 

 * Zabawa pt. Pszczoły – dziecko pszczoła stoi w umówionych miejscach pod ścianą – tu są ule. W trakcie 

muzyki pszczoła wylatuje z ula i lata w różne strony zbierając pyłek z kwiatów. Na przerwę w muzyce z 

głośnym brzęczeniem (bzzzzzz) wraca do ula. W ulu brzęczy bardzo cichutko.  

5.Zadania graficzne - Policz, a następnie w wyznaczonym miejscu narysuj tyle kresek ilu mieszkańców łąki 

jest w poszczególnych zbiorach. 

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

* Policz mieszkańców łąki, a następnie pokoloruj największego i najmniejszego z nich 

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/04/Karta-pracy-7-1.pdf 

Dla chętnych : Bajka edukacyjna dla małych dzieci – Wędrówki Skrzata Borówki - odc. 3 – 
Łąkahttps://www.youtube.com/watch?v=LKLf5EN1Ff4 

 

 

 

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/04/Karta-pracy-6-1.pdf
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/04/Karta-pracy-7-1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=LKLf5EN1Ff4

