
Witam ponownie wszystkich Przedszkolaków i Was Drodzy Rodzice! 
 

Przed nami kolejny tydzień zabaw i zadań. W tym tygodniu wyruszamy do krainy 

“Owadów”. Przedszkolaki podczas wykonywania różnorodnych proponowanych przeze mnie 

form aktywności poszerzą swoje zainteresowania przyrodnicze. Będą mały okazję do 

rozwijania zdolności plastycznych, matematycznych oraz językowych. Mam nadzieję, że 

będziecie bawić się dobrze wykonując proponowane aktywności. 

Zachęcam rodziców do codziennego czytania dzieciom, dzięki czumu przedszkolaki 

wzbogacą słownictwo, rozwiną wyobraźnię, poszerzą wiedzę i umocnią wieź między 

rodzicem a dzieckiem. 

Dziękuję za przesłane zdjęcia. Dzielcie się swoimi sukcesami i przysyłajcie 

fotorelacje. 

 

Pozdrawiam – p. Marika 

 

CEL WIODĄCY: Wspieranie całościowego rozwoju dziecka poprzez rozwijanie 

zainteresowań przyrodniczych. 

  

TERMIN REALIZACJI: 08.06.2020r. – 12.06.2020r. 

 

 PPWP: 20 

 

Poniedziałek 08.06.2020r. 

 

1. Słuchanie opowiadania pt. „Spotkanie na łące” będącego wstępem do obejrzenia 

portretów mieszkańców łąki. 

 

„Spotkanie na łące” 

 

Pewnego dnia malarz Bartek, wybrał się na piękną łąkę, żeby namalować zielone trawy, 

kolorowe kwiaty, błękitne niebo i złociste słońce. Ach, cóż za piękny obraz miał powstać! Ale 

nie powstał. Właściwie nie stało się nic złego. Pan Bartek zmienił po prostu swoje plany. A to 

dlatego, że spotkał kilka bardzo sympatycznych, maleńkich owadów. Kiedy zjawił się na łące  

i wyjął kartki, farby i pędzle, zaczęły podchodzić do niego zaciekawione owady. A kiedy 

podeszły, pan Bartek zaczął z nimi rozmawiać. Wreszcie wyjaśnił im, że chce namalować tę 

piękną łąkę. Wtedy najśmielszy z owadów, motylek Emilek, zapytał, -panie malarzu, nie 

mógłby pan namalować mnie i moich przyjaciół ? 

Zaraz też na nogawkę spodni malarza wdrapała się biedroneczka Aneczka 

-bardzo prosimy.  

Na najbliższej stokrotce usiadła pszczółka Miodunka. 

- Panie malarzu proszę nas ładnie namalować i przyjaźnie, tak aby się dzieci nas nie bały. Ja 

lubię dzieci, zbieram dla nich miód, a one czasami mnie przeganiają, albo zrywają bezmyślnie 

kwiatki i nie mam gdzie zbierać miodu. 

 

Czy pan malarz mógł odmówić prośbie tych sympatycznych stworzonek ? Oczywiście że nie.  

I tak, zamiast obrazu z kolorową łąką, powstało kilka pięknych portretów. 

 

 

 

 



Pytania kierowane do dzieci: 

- Dlaczego malarz nie namalował obrazu łąki, tak jak zamierzał od początku ?  

- Jakie owady wystąpiły w opowiadaniu ? 

- Jakie imiona nosiły owady ? - o co prosiły owady malarza? 

 

• Mieszkańcy łąki – portrety 

 
 

2.  Taniec dowolny do piosenki motylek – wykorzystanie instrumentów z domu lub 

wstążek i pociętych pasków bibuły. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=A3JEJqsP5P4 

3. Wykonanie pacy plastycznej motylek 

http://www.pp14.szczecin.pl/wp-content/uploads/2020/05/rys-15-05-15.jpg 

4. Rytmy – uzupełnij powtarzające się rytmy. 

http://www.pp14.szczecin.pl/wp-content/uploads/2020/05/rys-15-05-18.jpg 

 

5. Motylek” zabawa ruchowa z elementami ortofonicznymi. 

 

https://zapodaj.net/08a6e1a0f1fb4.jpg.html 

 

Wtorek 09.06.2020r. 

 

1. Rozwiążcie zagadki o owadach. 

 

Ten dobrze nam znany robaczek 

Ma bardzo szykowny kubraczek 

Kubraczek wytworny, czerwony 

Czarnymi kropkami zdobiony (biedronka) 

 

On, kiedy budzi się słońce 

Z kwiatka na kwiatek lata po łące 

By wszyscy, którzy są w okolicy 

Barwą skrzydełek chce zachwycić( motyl) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=A3JEJqsP5P4
http://www.pp14.szczecin.pl/wp-content/uploads/2020/05/rys-15-05-15.jpg
http://www.pp14.szczecin.pl/wp-content/uploads/2020/05/rys-15-05-18.jpg
https://zapodaj.net/08a6e1a0f1fb4.jpg.html


Ledwie błyśnie słońce złote 

Słychać brzęk wesoły 

To dla dzieci, robią miodek, pracowite....( pszczoły) 

 

2. „Taniec motyli na kwiatach” – taniec z wykorzystaniem pociętych pasków bibuły lub 

wstążek. 

https://www.youtube.com/watch?v=OpknSm2D3OY 

3. Nauka piosenki (refrenu) ,,Bąki z łąki”. 

 

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

 

4. Wykonanie pracy biedroneczki 

 
 

5. Odszukaj różnice na obrazku.  

 

https://przedszkouczek.pl/wp-content/uploads/2020/05/ZnajdzRozniceLaka.jpg 

 

6. Zabawy ruchowe. 

 

https://wordwall.net/pl/resource/2249893/ruchliwe-owady 

 

Środa 10.06.2020r. 

 

1. Oglądanie filmu ,,Larwa przeobraża się w motyla”. 

 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=OpknSm2D3OY
https://www.youtube.com/watch?v=eOOfjYBIyak
https://przedszkouczek.pl/wp-content/uploads/2020/05/ZnajdzRozniceLaka.jpg
https://wordwall.net/pl/resource/2249893/ruchliwe-owady
https://www.youtube.com/watch?v=zNeizTuJCgg


2. Policz owady każdego rodzaju i narysuj w tabeli odpowiednią liczbę kropek – dzieci 4-

letnie, napiszcie cyfry – dzieci 5-letnie. 

 

https://zapodaj.net/deaeb6a9f42b7.jpg.html 

 

3. Rysowanie motylka z wykorzystaniem rysowanych wierszyków. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kZ9yZ72-3vw 

4.Zabawy muzyczno – ruchowe do piosenki ,,Mucha w Mucholocie”. 

https://www.youtube.com/watch?v=IueASDp61bc 

5. Zachęcam do ułożenia puzzli -  4 latki. 

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/zwierzeta/243784-owady-puzzle 

 

5-latki 

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/zwierzeta/243788-owad-na-%C5%82%C4%85ce 

 

6.Praca pszczelarza – film edukacyjny. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DPZD-OQ4P3I 

 

 

Piątek 12.06.2020r. 

 

1. Karta pracy policz i połącz. 

http://www.pse.edu.pl/grupy/gumisie/wiersze-i-piosenki-2016-2017/przyjaciel-j-koczanowska 

2. Taniec Mai – wystukiwanie rytmu na dostępnych instrumentów w domu (modą być: 

pokrywki, puszki po napojach wypełnione grochem, deski do krojenia) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UG-WU0ZbgK8 

3. Grafomotoryka  - biedronka. 

http://www.pp14.szczecin.pl/wp-content/uploads/2020/05/rys-15-05-19.jpg 

4. Opowieść ruchowa: „Łąka”- zaproś do zabawy swoich bliskich. 

Nastaje piękny wiosenny dzień. Słońce ciepłymi promieniami ogrzewa 

ziemię budząc przyrodę do życia. Wszyscy mieszkańcy łąki wykonują 

swoje prace. Mrówki budują mrowisko. 

– maszeruj 

 w rożnych 

kierunkach po 

swoim pokoju 

  

Kiedy mrówki są zmęczone, wracają do mrowiska i odpoczywają. 

– a teraz na 

czworakach wróć  

w wyznaczone 

przez rodzica 

miejsce, połóż się 

i przez chwilę 

https://zapodaj.net/deaeb6a9f42b7.jpg.html
https://www.youtube.com/watch?v=kZ9yZ72-3vw
https://www.youtube.com/watch?v=IueASDp61bc
https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/zwierzeta/243784-owady-puzzle
https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/zwierzeta/243788-owad-na-%C5%82%C4%85ce
https://www.youtube.com/watch?v=DPZD-OQ4P3I
http://www.pse.edu.pl/grupy/gumisie/wiersze-i-piosenki-2016-2017/przyjaciel-j-koczanowska
https://www.youtube.com/watch?v=UG-WU0ZbgK8
http://www.pp14.szczecin.pl/wp-content/uploads/2020/05/rys-15-05-19.jpg


pozostań  

w bezruchu 

  

Pszczoły zbierają nektar, przenoszą pyłek fruwając z kwiatka na 

kwiatek. 

– wyciągnij ręce 

na boki i małymi 

krokami 

przemieszczaj się  

w dowolnych 

kierunkach po 

swoim pokoju 

naśladując głosy 

pszczół – bzzzz 

  

Powiał wiatr. Kwiaty i trawa kołyszą się w różne strony. 

– zatrzymaj się, 

unieś ręce w górę, 

kołysz nimi nad 

głową 

równocześnie 

naśladując szum 

wiatru – 

szuszuszu 

  

Nagle pojawiają się piękne motyle. 

–  maszeruj  

w miejscu, ręce 

wyciągnij na boki, 

wykonuj  powolne 

ruchy, unieś je  

w górę, następnie 

powoli opuszczaj 

(naśladuj ruchy 

skrzydeł motyla) 

 

 

  
 

5. Ulep z plasteliny do wyboru: 

 - pszczoła 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HUFOCiEqH9g 

 

- ślimak 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xxd5sm7ESU4 

 

- biedronka 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qz87d_ydSqA 

     

 

 

 

POWODZENIA.  

https://www.youtube.com/watch?v=HUFOCiEqH9g
https://www.youtube.com/watch?v=xxd5sm7ESU4
https://www.youtube.com/watch?v=qz87d_ydSqA

