
 

ZDALNE NAUCZANIE                                     

ZOSTAŃ W DOMU I PAMIĘTAJ  

O PRZEDSZKOLU! 

 
  

Materiał do zajęć zdalnych:  

grupa III - Smerfy 

Justyna Pakosińska - Gidel, Gabriela Raczyńska 

 

 

 

 Witajcie Kochani!!!!  

Poniżej prezentujemy zadania na kolejny tydzień. 

 

 



Maj, tydzień 2 

 

 Tematyka tygodnia: Łąka w maju   (11.05.2020r.-15.05.2020r.)  

  

  

   

  

 Cele główne: 

 zapoznanie ze zwierzętami żyjącymi na łące oraz z rosnącymi tam roślinami 

 dostrzeganie piękna majowej przyrody 

 wypowiada się na temat opowiadania  

 rozwiązuje zagadki 

 rozwijanie mowy   

 rozwijanie sprawności manualnej  

 rozwijanie sprawności fizycznej 

 zachęcanie do pobytu na świeżym powietrzu ( na własnej posesji) 

 

 

 

  

Dzień 1: Barwa ochronna 

 zabawa rytmiczno-artykulacyjna z wykorzystaniem wiersza Teresy Fiutowskiej 

„Żabie łapki” (treść wiersza poniżej) 

 słuchanie opowiadania Małgorzaty Stękowskiej - Zaremby  pt. „Zabawa w 

chowanego”  (treść wiersza poniżej).  
Książka z ilustracjami do opowiadania, s. 74-77.  

 karta pracy Nowe przygody Olka i Ady:  

 cz.4, s.36- 37 

 praca plastyczna „Majowa łąka”- wyprawka, karta 23  + nożyczki +  klej  

Dziecko wycina  z karty pas w kolorze zielonym. Składa  pas według instrukcji. 

Przykleja wiosenne kwiaty - naklejki według instrukcji (od największych do 

najmniejszych). 

 

  

 



Zabawa „Żabie łapki” 

 

 

Dziecko stoi naprzeciwko Rodzica i powtarza tekst, ilustrując go ruchem. 

Dwie zielone małe żabki, 

tak nad stawem grają w łapki: 

jedną łapką                                                                 podnoszą prawą rękę ugiętą w łokciu, 

klap, klap, klap.                                                         uderzają o prawą dłoń partnera, 

Drugą łapką                                                               podnoszą lewą rękę ugiętą w łokciu 

klap, klap, klap.                                                         uderzają o lewą dłoń partnera, 

Potem dwiema                                                           podnoszą obie ręce ugięte w łokciach 

klap, klap, kap                                                                        uderzają w obie dłonie partnera,     

Ty, bocianie                                                               przykucają i grożą bocianowi,  poruszając  

nas nie łap!                                                                 wskazującym palcem                                                           

 

 

 

Opowiadania Małgorzaty Stękowskiej - Zaremby  pt. „Zabawa w chowanego”.  

Za lasem płynie strumyk, za strumykiem rozpościera się łąka, na łące rosną zielona trawa                  

i stokrotki o biało-żółtych kwiatach. I jeszcze wiele innych kolorowych kwiatów i zielonych 

roślin.                                                                                                                                                 

Pewnego dnia biedronka, żabka, konik polny i motyl cytrynek bawili się na łące w 

chowanego. – Jeden, dwa, trzy... – mała biedroneczka odliczyła do dziesięciu i rozejrzała się 

dookoła. – Zaraz was znajdę – zawołała, pewna siebie.                                                                               

Po chwili wykrzyknęła radośnie: – Widzę cię, żabko! Siedzisz pod liściem mlecza!      

Biedronka sfrunęła na liść i zajrzała pod spód.                                                                                  

Coś takiego! Żabki tam nie było. Wszędzie tylko zielone źdźbła trawy i liście roślin łąkowych 

tak samo zielone jak żabka.                                                                                                                      

„To nie ten liść” – pomyślała i przeniosła się na sąsiedni, a potem na kolejny.                                            

O! Coś zielonego mignęło jej przed oczami! Biedronka rozpostarła małe skrzydełka. – Mam 

cię, koniku polny! Siedzisz między koniczynkami! Widzę cię! Zaraz będziesz zaklepany – 

ucieszyła się z odkrycia.                                                                                                                              

– I hop! – biedroneczka usiadła na listku koniczyny.                                                                           

„Znowu nic?” – nie mogła się nadziwić, że pośród zieleni nie ma nawet śladu konika polnego. 

– Zdawało mi się – westchnęła, jednak już po chwili uśmiechnęła się szeroko. „Cytrynka na 



pewno znajdę. Jest większy od konika polnego i ruchliwszy od żabki” – pomyślała.                       

Wzbiła się w górę, żeby objąć wzrokiem całą łąkę. Żółty kolor przyciągnął jej uwagę.                        

– Jest! Widzę cię, motylku!                                                                                                                

Już po chwili siedziała na płatku stokrotki. Jednak to był tylko kwiat, a dookoła – tysiące 

podobnych. Czy któryś z nich był motylem cytrynkiem? Z pewnością nie.                                           

– Żabka, konik polny i motylek poszli sobie, a mnie zostawili – powiedziała rozczarowana 

biedronka. Zrobiło się jej bardzo przykro, że przyjaciele tak z nią postąpili.                                          

– Mylisz się, biedroneczko – odezwał się mądry ślimak. – Twoi przyjaciele wciąż są na łące. 

Trudno znaleźć zieloną żabkę i zielonego konika polnego pośród zielonej trawy. Niełatwo też 

wypatrzyć żółtego motyla, gdy łąka żółci się od kwiatów. Tak jednak powinno być. Barwa 

chroni twoich przyjaciół przed niebezpieczeństwem. Ci, którzy na nich polują, mają wielki 

kłopot z odróżnieniem motyla od kwiatka albo konika polnego czy żabki od zielonych liści.             

– To prawda – z zieleni wyskoczyli roześmiani przyjaciele biedronki: żabka i konik polny.                      

– Najprawdziwsza prawda – potwierdził motylek cytrynek i wyfrunął z kępy żółtych jaskrów. 

– Nie przejmuj się, biedroneczko, że nas nie znalazłaś. Teraz ja będę szukał. Ukryj się dobrze. 

Żabka i konik polny też.                                                                                                            

Biedronka ucieszyła się z takiej zamiany. Ale gdzie znaleźć kryjówkę? Dookoła tyle zieleni. 

Czerwona biedronka w czarne kropki będzie widoczna z daleka.                                                    

Szczęśliwie brzegiem rzeki szła uśmiechnięta od ucha do ucha Ada. Usiadła na skraju łąki, 

żeby  odpocząć. Miała na sobie czerwone spodenki w czarne kropeczki.                               

Biedroneczka aż wstrzymała oddech z zachwytu. – Lecę – powiedziała sobie. Skrzydełka, 

choć małe, poniosły ją na skraj łąki. Usiadła leciutko na pięknych spodniach dziewczynki i... 

znikła.                                                                                                                                            

A może wciąż tam siedzi. Jak myślicie? 

 

Po przeczytaniu prosimy porozmawiać z dzieckiem na temat opowiadania: 

− W co bawili się: żabka, konik polny, biedronka i motylek cytrynek?                                                 

− Dlaczego biedronka nie mogła odnaleźć przyjaciół?                                                                            

− Co to jest barwa ochronna? 

 

Ważna informacja !!!!! 

Ubarwienie ochronne czy maskujące polega na upodobnieniu się barwą ciała do środowiska 

życia danego zwierzęcia. Ubarwienie ochronne jest rozpowszechnione wśród zwierząt, takich 

jak niedźwiedź polarny, pasikonik, rzekotka drzewna. 

 



 

  

 Dzień 2: Motyle i kwiaty 

 

 
  

 

 ćwiczenia gimnastyczne -  Ćwicz z Lulisią i Lulitulisiami - trening fitness dla dzieci 

część 2 ; link do skopiowania: 
https://www.youtube.com/watch?v=Tc82wV1jV-4 

 rozwiązywanie zagadek Bożeny Formy „Mieszkańcy łąki” (zagadki poniżej) 

 karta pracy Nowe przygody Olka i Ady: 

 cz.4, s.38  

 

Zachęcamy  do obejrzenia krótkiego filmu na temat                                 

cyklu rozwojowego motyla; linka do skopiowania: 
https://www.youtube.com/watch?v=3HvR0aETxOA  

 

 

 

 

 

 cz.4, s.39 

 cz.4, s.40 – zapoznanie z sześcianem (instrukcja poniżej) 
się stało dziadkowi?  Dlaczego 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Tc82wV1jV-4
https://www.youtube.com/watch?v=3HvR0aETxOA


 

 

 

 

 

Zagadki „Mieszkańcy łąki”  

 

 

Wiosną i latem się pojawiają, 

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 skrzydełka, 

fruwa nad łąką 

i bardzo lubi, 

gdy świeci słonko. 

                                                     (motyl) 

 

Jak się ten owad nazywa? 

Przez cały dzień pracuje. 

Na plecach nosi ciężary, 

Kopiec wielki buduje. 

                                                   (mrówka) 

 

Kiedy jest początek lata, 

z płatka na płatek lata. 

Dzięki jej pracowitości 

miodek w domu mam dla gości. 

                                                       (pszczoła) 

 

 

 

 

 

Zabawy z sześcianem 

 

Rodzicu przypomnij dziecku cechy kwadratu.  
Nakreślcie w powietrzu kwadrat. 

Jakie są boki kwadratu? 

 

 

A teraz będzie potrzebna karta pracy, cz. 4, s. 40. 

Obejrzyj sześciany. 

Określ różnice i podobieństwa między nimi. 

Obejrzyj rozłożony sześcian – jego siatkę. Policz 

kwadraty.   
Narysuj na każdej ścianie innego owada. 

Obejrzyj obrazki sześcianu w różnym położeniu. 

 

 

 

 

Piosenka o figurach https://www.youtube.com/watch?v=Lv-1s65cgJM 

https://www.youtube.com/watch?v=Lv-1s65cgJM


 

 

 

Dzień 3: Wiosna na łące 

 

 zabawa ruchowa przy znanej dla dzieci  piosence Moniki  Kluzy  

pt. “Wiosną urodziły się motyle”; zachęcamy do wspólnej zabawy  

z dzieckiem; link do skopiowania: 
https://www.youtube.com/watch?v=eXTBJkvsWsk 

 Wyprawka plastyczna – karta nr 19; potrzebne będą: nożyczki, klej, kredki. 

Przedszkolak  ozdabia  i wykonuje  motylka według własnego pomysłu. 
 

 karta pracy Nowe przygody Olka i Ady:   

 cz.4, s.41 

 cz.4, s.42 (ćwiczenia dotyczące pszczółek) 

 

 

 

Zachęcamy do degustacji  pysznego                                                 

i zdrowego miodu! 

 

 

 

Dzień 4:  Wiosenna łąka 

 

 oglądanie filmiku o wiosennej łące pt. Wędrówki Skrzata  Borówki   

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

 karta pracy Nowe przygody Olka i Ady: 

 cz.4, s.43 

 karta pracy Nowe przygody Olka i Ady. Przygotowanie do czytania, pisania i liczenia, 

s.74 

 rozmowa na temat budowy biedronek i wykonanie pracy plastycznej 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biedronka to chrząszcz z rodziny biedronkowatych. Ma owalny, wypukły kształt, dochodzi 

długością do 8 mm. ... Biedronka znana jest z tego, że zjada mszyce (dorosła biedronka zjada 

kilkadziesiąt mszyc dziennie, larwa biedronki nawet kilkaset) i inne szkodniki roślin. 

W Polsce najczęściej spotykanymi gatunki biedronek są dwukropki i siedmiokropki,                       

co oznacza, że liczba kropek nie wskazuje na wiek, tylko na gatunek. 

 

Zapoznanie  ze sposobem wykonania pracy 

 

Potrzebujemy: 

- papieru w kolorze czarnym i czerwonym 

- nożyczki 

- klej 

- paea ruchomych oczek (można wyciąć z papieru) 

- czarny flamaster 

 

1. Z czarnego papieru wycinamy niewielki prostokąt i 

zginamy go w sposób jak na zdjęciu poniżej, sklejamy 

końce. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

2. Z czerwonego papieru wycinamy koło, 

które przecinamy na pół. To będą skrzydełka... 

 

 

 

https://1.bp.blogspot.com/-5FPPYhjW3_c/WNBHXuSH-_I/AAAAAAAAD4g/Xx40yKUSx-kAgxUeJOtaTCMRyTRHPslMgCLcB/s1600/20170320_112810-1.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-KfnA9QcFj2w/WNBHSRmukwI/AAAAAAAAD4c/IMv1KLTamnMNrpXk_ebI3F2YtjR0tuoJwCEw/s1600/20170320_112839.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-6xKa2z4TQhk/WNBHn-3zh2I/AAAAAAAAD4k/8ycUPj5Na8QHfwm4ErAR9Xvl2SEBPl8GACLcB/s1600/20170320_112859.jpg


  

 

3. Czarnym flamastrem malujemy kropki. Nasza Biedronka 

ma ich siedem. Kółko przecinamy w połowie... 

 

 

 

 

 

 

4. I przyklejamy do tułowia. Doklejamy oczy.  

Nasza biedroneczka jest gotowa. 

 

 

Powodzenia! 

 

 

 

 

 

Dzień 5: Pierwsza kartka zielnika 

 

 spacer na pobliską łąkę - zachęcamy, aby dziecko  wspólnie z Rodzicem  wybrało  się 

na wycieczkę na łąkę  ( informacja poniżej ) 

 kończenie rymowanek o łące ( rymowanki poniżej ) 

 karta pracy Nowe przygody Olka i Ady. Przygotowanie do czytania, pisania i liczenia, 

s.73 

 

Rodzicu!                                                                                                                                            

Prosimy, porozmawiaj z dzieckiem przed wycieczką: Co możemy zobaczyć na łące?                         

W jaki sposób można spędzać czas na łące? Zachęcamy do obserwacji napotkanych podczas 

wycieczki roślin i zwierząt.  Postarajcie się wziąć ze sobą  dobry humor i jeśli posiadacie – 

lupy. Poszukajcie roślin i zwierząt, o których była mowa w tym tygodniu. Zaobserwujcie 

zachowania owadów, posłuchajcie wydawanych przez nie odgłosów. Obejrzyjcie wybrane 

rośliny lub zwierzęta przez lupę. Zróbcie bukiet wiosenny. 

Rodzicu, prosimy porozmawiaj z dzieckiem na temat wycieczki na łąkę:  

- Co Ci się najbardziej podobało?  

- Co Cię zainteresowało, zdziwiło?  

- Co najbardziej chciałbyś zapamiętać?  

- O czym chciałbyś opowiedzieć kolegom?  

- Jakiego koloru było na łące najwięcej?  

 

 

https://4.bp.blogspot.com/-W4KEggRA7xs/WNBHrU7bcpI/AAAAAAAAD4o/9L5Hcw1hq3A_LGbNWHlpoW9UYHqhm_W7gCLcB/s1600/20170320_113109.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-u3XEsmgiCSg/WNBH1TlcnRI/AAAAAAAAD4s/1GuElcxT8DoVx6BmFk59boAj6GAM3KUlQCLcB/s1600/20170320_113220.jpg


Obejrzyjcie  obrazki roślin łąkowych, przypomnijcie sobie ich nazwy. Czy są wśród nich 

te, które widzieliście  podczas wycieczki na łąkę? 

 

 

 



Wykonanie Pierwszego zielnika - dla chętnych!  

Obejrzyjcie i nazwijcie przyniesione z łąki rośliny, 

zapamiętajcie ich nazwy. Przygotujcie wraz                       

z dzieckiem rośliny do zasuszenia: ułóżcie  je na 

osobnych kartkach, nakryjcie drugą kartką i włóżcie  

między strony grubej książki; po włożeniu 

wszystkich roślin obciążcie  książki i pozostawcie  

do wyschnięcia na około dwa tygodnie. Po 

zakończeniu suszenia przyklejcie  rośliny kawałkami 

taśmy przeźroczystej na kartonowe kartki, naklejcie 

podpisy.  

 

Kończenie rymowanek o łące: 

 

Trawa, kwiaty, biedronka – to na pewno… (łąka) 

Czerwone jak gotowane raki – to… (maki) 

Ma żółty środek, białe płatki, łodyga u niej wiotka. Ten łąkowy kwiat to… (stokrotka) 

Piegowata dama. Po łące chodzi od rana. Wygrzewa się w promykach słonka. To 

maleńka… (biedronka) 

Czy to fruwające kwiaty? Jest ich tyle! Nie, to… (motyle) 

Lata, lata koło nosa. Uwaga! To groźna… (osa) 

Lata, lata obok czoła. To miodna… (pszczoła) 

 

 

 

Miłej pracy! Powodzenia! 

 
 

Prosimy o przesłanie zdjęć Waszych pięknych prac.  

 Pozdrawiamy Rodziców a Smerfiki ściskamy mocno! 


