
WITAMY WAS PONOWNIE KOCHANE DZIECIAKI I DRODZY RODZICE!!! 
PRZYGOTOWAŁYŚMY DLA WAS KOLEJNE ZABAWY I  ZADANIA.  

W DALSZYM CIĄGU PROSIMY O PRZESYŁANIE FILMIKÓW I FOTEK 
 
04.05.2020 PONIEDZIAŁEK 
1. Na rozpoczęcie dnia proponujemy razem z Rodzicami zaśpiewad piosenkę „Powitania 
nadszedł czas” – naśladujcie ruchy tak, jak w piosence. 
Piosenkę znajdziecie tutaj: 
http://chomikuj.pl/owocowaq/Piosenki+dla+maluszk*c3*b3w+do+ksi*c4*85*c5*bcki+*27A+u+nas+
w+przedszkolu...*27/12+Powitania+nadszed*c5*82+czas,6052182467.mp3(audio) 
„Powitania nadszedł czas, niech zaklaszcze każdy z was. 
Klaśnij w dłonie raz i dwa, niech zabawa dalej trwa. 
Powitania nadszedł czas, niech podskoczy każdy z was 
Podskocz w miejscu raz i dwa, niech zabawa dalej trwa. 
Powitania nadszedł czas, niech zatupie każdy z was. 
Tupnij mocno raz i dwa, niech zabawa dalej trwa. 
Powitania nadszedł czas, niech zataoczy każdy z was. 
Zataocz w koło raz i dwa, potem usiądź cicho, sza”. 
 

2. Proponujemy, aby teraz razem z Rodzicami obejrzed film pt.: „Wędrówki Skrzata  
Borówki na łąkę” film znajdziecie tutaj:       
https://www.youtube.com/watch?v=LKLf5EN1Ff4 

   Po obejrzeniu filmu odpowiedzcie na pytania: 
  - jakie zwierzęta można spotkad na łące? 
  - jakie owady i rośliny występują na łące? 
  - Co to jest kamuflaż u motyki? 
  - Czy można łapad motyle? 
 
3. Rozwiążcie z Rodzicami zagadki słowno  obrazkowe: 
- spróbujcie razem z rodzicami podzielid nazwy owadów na sylaby 
Dźwigam dom na grzbiecie, 
mam malutkie rogi, 
chodzę bardzo wolno, 
czasem w poprzek drogi.  
(ślimak) 
Mam skrzydełka delikatne 
tak jak płatki kwiatów. 
Lekko się unoszę nad łąką, 
gdy tylko zaświeci słonko. 
(motyl) 
Skacząc po łące, szybko uciekam, 
gdy dziób bociana ujrzę z daleka. 
(żaba) 
Nektar z kwiatów zbieram, 
w słodki miód go zamieniam. 
(pszczoła) 
Błyszczą jej kropki 
w promieniach słonka, 
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lata nad łąką, 
a zwie się … 
(biedronka) 
Chociaż jestem bardzo mała, 
pracuję wytrwale. 
Nie niszcz mego domu, 
szanuj moją pracę. 
(mrówka) 
Znacie takiego konika, 
który zawsze w trawie cyka? 
(konik polny) 
Obrazki do zagadek znajdziesz tutaj:  

  https://przedszkolankowo.pl/2018/04/22/na-wiosennej-lace-plansze-demonstracyjne/ 
 
4. Wykonajcie  pracę plastyczną z wykorzystaniem podkolanówki. Do jednokolorowej 
podkolanówki, wkładamy zmięte gazety, następnie z drucika kreatywnego formujemy 
nogi, naklejamy oczy z podkładki filcowe. Pomysł zaczerpnięty z Internetu 
https://pracaplastyczna.pl/index.php/zwierzeta/213-wesola-gasienica 
 

  5. „Zabawa na łące” -  zabawa ruchowa z elementem biegu  
  Emblematy do zabawy znajdziesz tutaj:     
  https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/04/Emblematy-1-1.pdf 
  Dzieci siedzą w kole. Rodzic zakłada na szyję im emblematy zwierząt (mieszkaoców łąki). 
  Wypowiada nazwę wybranego zwierzęcia. Dzieci, które mają emblematy tego zwierzęcia, 
  muszą jak najszybciej wstad, obiec kółko siedzących dzieci i wrócid na swoje miejsce. Za 
  każdym razem rodzic zaprasza do zabawy inne zwierzę. 
 
5. Poproś rodziców, aby wydrukował ci karty pracy – połącz w pary kolorowe obrazki   
mieszkaoców łąki z jego cieniem. Karty pracy znajdziesz tutaj: 

  https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/04/Karta-pracy-5-1.pdf 
  https://www.okuloncesitr.net/golge-eslestirme-calisma-sayfasi-128/ 
  https://www.okuloncesitr.net/golge-eslestirme-calisma-sayfasi-114/ 
  https://www.okuloncesitr.net/golge-eslestirme-calisma-sayfasi-99/ 
 

 6. Praca dla dzieci chętnych 
„Mieszkaocy łąki” – połącz kropki i pokoloruj obrazek, dwiczenie manualne ręki.  Karty pracy 
znajdziesz tutaj: 
https://przedszkolankowo.pl/2018/04/22/na-wiosennej-lace-karty-pracy/ 
https://eduzabawy.com/karty_pracy/grafomotoryka/wiosna/ 
 
05.05.2020 WTOREK 
1. Zabawa paluszkowa na powitanie 
Gdy się rączki spotykają, 
To od razu się witają (podanie dłoni) 
Gdy się kciuki spotykają, 
To od razu się witają (kciuk dotyka kciuk) 
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Gdy się palce spotykają, 
To od razu się witają (palce jednej dłoni dotykają palce drugiej dłoni) 
 
2. Proponujemy  wysłuchanie piosenki „Stonoga” z repertuaru Śpiewające brzdące”. 
Piosenkę znajdziesz tutaj:    https://www.youtube.com/watch?v=mmootHFImx0 
Po wysłuchaniu piosenki powiedź: 
- o czym była piosenka, 
- jaki jest nastrój piosenki (smutna, czy wesoła),  
- powtarzajcie razem z refren ze śpiewającymi dziedmi: „tupu tup, tupu tup, tupu, tupu tup,  
  to stonogi chód” 
- pokaż treśd piosenki ruchem 
- a może naucz się śpiewad piosenkę  
Okazjonalnie wykonaj kartę pracy: „ Pokoloruj stonogę zachowując określony rym” 
załącznik nr 1 
  
3. Wysłuchaj opowiadania czytanego przez rodzica H. Bechlerowej. „O żabkach  
w czerwonych czapkach” – Rodzicu, porozmawiaj z dziedmi na temat treści opowiadania. 
Pytania do opowiadania: 
- O czym było opowiadanie?  
- Jak miały na imię żabki występujące w opowiadaniu?  
- Dlaczego chciały zmienid swoje stroje?  
- Kto napisał ogłoszenie? 
- Kogo żabki zaprosiły na zabawę?  
- Kogo nie zaprosiły? Kto ostrzegał żabki?  
- Jakie stroje uszyły żabki? 
 - Czy to był dobry pomysł?  
- Dlaczego kolor zielony jest odpowiedni dla żabek?  
Okazjonalnie wyjaśnij dziecku,  co to jest barwa ochronna i jakie ma znaczenie w świecie 
zwierząt na   przykładzie żab. 
 
„O ŻABKACH W CZERWONYCH CZAPKACH” H. BECHLEROWEJ 

Mieszkały żabki w zielonej dolinie – Rechotka i Zielona Łapka. 
Zielona Łapka rozglądała się wokoło, patrzyła na zieloną trawę, na zielona wodę, na swój zielony 
płaszczyk..... Ach, jak nudno! wszystko takie zielone... 
-brzydki jest ten mój płaszczyk! Nie chcę takiego!. 
Taki mak polny ma czerwoną sukienkę, a grzyb śliczny czerwony kapelusz...a ...biedronki mają 
czerwone ubranka. 
Może urządzimy zabawę i zaprosimy biedronki, muchomory. Będzie nam wesoło. Żabki wywiesiły 
takie ogłoszenie. 
„ Kto ma kolor czerwony, 
Jest dziś pięknie proszony, 
Niech przyjdzie, niech przyleci, 
Kto ma czerwony berecik, 
Czerwony płaszczyk 
Czerwony krawat 
Będzie wesoła zabawa!”. 
Zapraszają z ukłonem – Żabki Zielone. 
I wywiesiły takie oto zaproszenie. 

https://www.youtube.com/watch?v=mmootHFImx0


Nie upłynęła godzina – przyleciała pliszka. Przeczytała, machnęła ogonkiem – To nie dla mnie!. Nie 
mam czerwonej czapki. Przyleciały wróble – To nie dla nas!. Nie nosimy czerwonych kapeluszy. 
Przyleciał gil – mam czerwone piórka. To mnie zapraszają. Przyjdę na bal. 
I oto przyszli na bal pierwsi goście: biedronka, gil, muchomor. 
- Witajcie, witajcie – mówi Zielona Łapka. 
Potem zaczęła się wielka uczta. Żabki podają sok z kwiatów, rosę z łąki. Kiedy goście częstowali się 
podanymi smakołykami, żabki w tym czasie przymierzały piękne czerwone kapelusze, płaszczyki 
swoich gości. Potem świerszczyk zagrał na swoich skrzypeczkach i zaczęły się taoce. Aż tu nagle 
rozległo się kle, kle, kle! – Bocian ! krzyknęły żabki przerażone. Kto go tu zaprosił?. Wtedy odezwał się 
bocian – A moje czerwone pooczochy?. Napisałyście przecież wyraźnie : Kto ma kolor czerwony, jest 
dziś pięknie proszony.... 
Ale żabki nie przywitały gościa w czerwonych pooczochach. Uciekły. Schowały się w trawie. Myślą, że 
są już bezpieczne. Ale zapomniały, że wystroiły się w czerwone kapelusiki. A tu bociek coraz bliżej. 
Podśpiewuje sobie wesoło. -Nie skryjesz się żabko w zielu, widzę przecież twój kapelusz!. Dopiero 
teraz żabki zobaczyły go. Jedna myk – ukryła się w zielonych liściach. Ale bociek dobrze ją widzi i 
śpiewa swoje: Nie uciekniesz ! Tam w zieleni twój kapelusz się czerwieni!. 
Hop – skoczyła Zielona Łapka w zielony tatarak. Bociek już przy niej. Żabko wszędzie cię zobaczę, 
masz czapeczkę niby maczek. 
Mądra, stara żaba ukryła się pod wielkim, zielonym liściem zdążyła krzyknąd przerażona: - zrzudcie 
prędko te czerwone stroje!. Pospadały w trawę porzucone w pośpiechu kapelusze. A żabki w swoich 
starych zielonych płaszczykach – hop! Pod zielony liśd, w zieloną trawę. 

 
Rodzicu ustal wspólnie z dziedmi kolejności zdarzeo z pomocą ilustracji z historyjki 
obrazkowej. Utrwalenie zdobytych wiadomości. Historyjka obrazkowa tutaj: 
https://chomikuj.pl/koskazkoz/Materia*c5*82y+przedszkolne/Historyjki+obrazkowe/O+*c5*
bcabkach+w+czerwonych+czapkach 
 
4. Proponujemy zabawę ruchową: „Stonoga” (wg M. Bogdanowicz) – dzieci ustawiają się w 
rzędzie, trzymają się za ramiona i mówią: Idzie, idzie stonoga, stonoga, stonoga (maszerują w 
rzędzie) aż się trzęsie podłoga, podłoga (tupią, idąc) bęc! (zatrzymują się) Pierwsza noga, 
druga noga, trzecia noga, czwarta noga (odchylają nogi w bok) iiii (ostatnie dziecko przebiega 
na początek i ono jest głową – prowadzi dzieci ustawione w rzędzie). Powtarzamy zabawę tak 
długo, aż wszystkie dzieci przebiegną na początek rzędu. 
 
5. „Żabka” - proponujemy wykonanie postaci żabki ze styropianowych kul. Tutaj znajdziesz 
pomysł : http://pomyslowesmyki.blogspot.com/2020/03/zabki-z-kul-styropianowych.html 
 
6. „Mieszkaocy łąki” – rodzicu wydrukuj dziecku kartę pracy  – kolorowanie obrazków wg 
określonego kodu, dwiczenie manualne ręki. Karty pracy znajdziesz tutaj:  
https://mirameyaprenderas.wordpress.com/juegos-de-atencion/coloreamos-por-
numeros/#jp-carousel-1523 
 
7. Dla chętnych dzieci:  
Rodzicu wydrukuj dziecku karty pracy – „Dopasuj drugą połowę obrazka”. Karty pracy 
znajdziesz tutaj:  
 https://www.worksheetfun.com/wp-content/uploads/2015/04/Wfun15_connect_other_half_-1.pdf 
 
 https://www.worksheetfun.com/wp-content/uploads/2015/04/Wfun15_connect_other_half_-2.pdf 
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06.05.2020 ŚRODA 
1. Na powitanie proponujemy zaśpiewanie z pokazywaniem piosenki: „Jeżeli ci wesoło”.  
Piosenkę znajdziesz tutaj   
http://chomikuj.pl/genowefa73/bogdanowicz/37)+marta_bogdanowicz+-
+37+Jezeli+ci+wesolo+1,3066848705.mp3(audio) 
„Jeżeli Ci wesoło i dobrze bawisz się, 
uśmiechnij się do wszystkich i zaklaszcz w ręce swe. 
Jeżeli Ci wesoło i dobrze bawisz się, 
to podnieśd brwi do góry i dotknij czoło swe. 
Jeżeli Ci wesoło i dobrze bawisz się, 
to otwórz teraz usta i zamknij oczy swe. 
Jeżeli Ci wesoło i dobrze bawisz się, 
to pokaż najpierw język, a potem zęby swe. 
Jeżeli Ci wesoło i dobrze bawisz się, 
Uśmiechnij się do wszystkich 
i zaklaszcz w ręce swe.” 
 
2. Proponujemy wysłuchad razem z dziedmi nagrao: „Odgłosy wiosennej łąki”  
Rodzicu, poproś dziecko, aby powiedziało, co słyszy, skąd mogą pochodzid te odgłosy. Poproś, 
aby dzieci wypowiedziały się  na temat: „Co dzieje się wiosną na łące?”.  
https://chomikuj.pl/bialasek1/Trpopiciele+Czterolatek+CD2/26+Odg*c5*82osy+*c5*82*c4*8
5ki,5354941511.mp3(audio) 
 
http://chomikuj.pl/daro0106/zachomikowane/!+Odg*c5*82osy+natury/S*c5*82oneczna+*c5
*82*c4*85ka+-+1,5412051595.mp3(audio) 
 
3. Proponujemy z chętnymi dziedmi wykonanie postaci pszczółki z patyczków po lodach. 
Pomysł znajdziesz tutaj: 
https://pl.pinterest.com/pin/534802524496856792/?nic_v1=1aSvZ34ugszP6lIRrZvgIs9BBGehr
NtCK1IjU8dZSqpqrjFrqMkLbuWZ9ou30ZXfPQ 
 
4. Poproś rodziców o wydrukowanie 2 kart pracy, przedstawiających mieszkaoców łąki: 
https://eduzabawy.com/karty_pracy/uszereguj/wiosna/ 

Na jednej karcie pracy - połącz czerwoną linią owady od największego do najmniejszego, 
Na drugiej karcie pracy  połącz niebieską linią owady od najmniejszego do największego. 
 
5. Rodzicu pobaw się ze swoimi dziedmi w zabawę :„Skaczące koniki polne” 
Zachęd dzieci  do „zdrowej rywalizacji”. Zabawa polega na określaniu miary długości „na oko”, 
zapoznaniu dzieci ze sposobem miary długości (za pomocą kroków, stopa za stopą), 
posługiwaniem  się pojęciami : dłuższy krótszy. Rodzic czaruje dzieci i zamienia je w koniki 
polne słowami: „Czary mary, czary mary i jesteśmy polnymi konikami”. Rodzic wyznacza linię 
startu, układając linę.  Prosi, aby dzieci ustawiły się w szeregu – jeden bok drugiego, przed 
liną. Na hasło: „Pierwszy konik polny skacze”: dziecko wykonuje jak najdłuższy skok, a rodzic 
zaznacza długośd skoku taśmą . W ten sposób skaczą po koli pozostałe dzieci, skoki wykonują 
również rodzice. Na koniec dzieci określają na oko, czyj skok był najdłuższy, najkrótszy. Za 
pomocą kroków, stopa za stopą mierzą długośd swoich skoków. Określają, który skok miał 
największą ilośd stóp, kroków, a który najmniej.  
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6. „Mieszkaocy łąki” -  wskaż i wyszukaj różnice na obrazkach 
 
 

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

 

 



07.05.2020 CZWARTEK 
1. Proponuję  na dobry początek, poranną zabawę ruchową: „Przestraszone żabki” .  
Dzieci – „żabki” i skaczą po dywanie w różnych kierunkach dookoła stawu ułożonego ze 
sznurka. Mocne uderzenie w bębenek (klaśniecie w dłonie) sygnalizuje nadejście bociana. 
Przestraszone żaby jak najszybciej wskakują do stawu i nieruchomieją. Dwa uderzenia w 
bębenek (2 klaśnięcia w dłonie) sygnalizują odejście bociana, żabki mogą ponownie skakad. 
 
2. „Ślimak” – proponuję wspólne rozwiązywanie zagadki obrazkowej (poprzez odkrywanie 
fragmentów obrazka). Obrazek ślimaka tutaj:   https://przedszkolankowo.pl/wp-
content/uploads/2018/04/%C5%9Alimak.pdf     Rodzicu, poproś dziecko, aby spróbowało 
podzielid wyraz:  ślimak  - na sylaby. (śli - mak) 
„Zawsze z domem ruszam w drogę” – okazjonalne słuchanie wiersza E. Szelburg-Zarembiny, 
czytanego przez rodzica 
Nie każdemu się uda, 
nie każdemu się zdarzy, 
nie każdy należy 
do takich szczęściarzy, 
jak ja: 
siłacz nad siłacze! 
Kto się ze mną zmierzy? Proszę: 
(Chodbyś w to nie wierzył!) 
dom na plecach noszę. 
Omówienie  z dzieckiem wyglądu, zachowania ślimaka, zwrócenie uwagi na sposób poruszania 
(pełzanie) i zostawiania za sobą śluzu.  
„Ślimak” - wykonanie pracy plastycznej, pomoce: kolorowa bibuła, nożyczki, szablon ślimaka, 
klej, kredki. Z kolorowej bibuły przygotowujemy ruloniki różnej długości. Wycinamy szablon 
ślimaka z zaznaczoną „muszlą", którą wyklejamy dookoła przygotowaną bibułą. Na koniec 
malujemy oczy i usta ślimakowi. Pomysł:  
https://pracaplastyczna.pl/index.php/zwierzeta/1223-slimak-z-bibuly 
 
3. Zabawa w formie opowieści ruchowej „ Ślimaki na łące”. 
Rodzic mówi: „Teraz zamienimy się w ślimaki. Ślimaki mieszkaj a na łące. Rano , gdy słooce 
jeszcze spało, spały także w swoich muszelkach ślimaki. Wschodzi słooce, ciepłe promienie 
ogrzewają mieszkania ślimaków i je budzą. Ślimaki wystawiają swoje różki, to są ich oczy  
(dzieci wznoszą do góry ramiona ze ściśniętymi pięściami i obracają nimi w różne strony). 
Ślimaki są głodne wyruszają w poszukiwaniu soczystej trawy ( dzieci wolno poruszają się w 
różnych kierunkach ). Ślimaki jedzą młode źdźbła trawy ( skłony i wyprost tułowia ). Zbliża się 
niebezpieczeostwo, nadchodzi bocian, ślimaki chowają się w swoich skorupkach. Bocian 
odleciał, ślimaki idą dalej, poszukując młodej zielonej trawy. Nadszedł wieczór. Ślimaki 
zasypiają w swoich muszelkach ( dzieci zwijają się w kłębek.”  
 
4. Poproś rodziców, aby zgromadzili dla ciebie: plastikowe nakrętki, kolorową włóczkę, 
talerzyk z kaszą manną. 
„Muszla ślimaka”  - dzieci układają sylwety ślimaka z włóczki według własnego pomysłu, 
układają muszlę ślimaka z plastikowych zakrętek, rysują  palcem w kuwecie z kaszą manną -
ślimaka. 
 
 

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/04/%C5%9Alimak.pdf
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/04/%C5%9Alimak.pdf
https://pracaplastyczna.pl/index.php/zwierzeta/1223-slimak-z-bibuly


5. Proponujemy zabawę na powietrzu, w lesie z elementami ortofonicznymi. „Mama  
i dzieci”  
Dzieci naśladują rodzica, który przedstawia ruchy i odgłosy zwierząt podczas opowiadania: Ja 
jestem mamą, a wy moimi dziedmi. – Jestem mamą żabką, wołam swoje dzieci: kum, kum, 
kum – dzieci podskakują i odpowiadają kum, kum, kum. – Jestem mamą pszczołą i wołam 
swoje dzieci: bzzz – dzieci biegają i machają dłoomi i odpowiadają bzzz. – Jestem mamą 
bocianicą i wołam swoje dzieci: kle, kle, kle – dzieci chodzą z wysoko pod- niesionym kolanami 
i odpowiadają: kle, kle, kle. – Jestem mamą myszką i wołam swoje dzieci: pi pi pi – dzieci 
przykucają i odpowiadają: pi pi pi. – Jestem mamą dzieci i wołam dzieci: gdzie jesteście? –  
a wy tu jesteście: a kuku! (gonitwa – dzieci uciekają, a rodzic biegnie za nimi, kogo dotknie 
odpowiada: a kuku!). 
 

6. Praca z chętnymi dziedmi ,dwiczenie graficzne w rysowaniu po śladzie „Doprowadź owady 
do…”. Karty pracy tutaj:  załącznik 1 
 
https://eduzabawy.com/karty_pracy/szlaczki2/wiosna/ 
https://www.k5worksheets.com/educational-worksheets-for-preschoolers/#main 
 
„Ślimak” praca z chętnymi dziedmi, kolorowanie obrazka wg wzoru, wg określonego kodu, 
nazywanie kolorów , dwiczenia grafomotoryczne. Karta pracy tutaj: załącznik 2 
https://pl.pinterest.com/pin/555139091563486453/?nic_v1=1aEr%2FXHf2ki2rJ5R%2FSLrKPAf
Lr%2Bzb19yBrrWrJlSMVl7Tjk7Byyh4JbJTzzjSdyX7E 
 
08.05.2020 PIĄTEK 
1. Na dobry początek rymowanka - powitanka: 
„Powitania nadszedł czas, miło dzisiaj widzied Was!  
Ręce w górę, mały skok, teraz w górę - hop, hop, hop!” 
 
2. Proponujemy wspólne obejrzenie filmu: „Skąd się wzięła żaba?”.  Film można znaleźd 
tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=gfKhRnQu-PU  lub przeczytanie dziecku wiersz:  
„Bajeczka o żabkach” -  M. Tokarczyk i O. Adamowicz,  
 „Bajeczka o żabkach” 
Bajeczka to będzie całkiem niedługa… 
O żabce, która chod mała, to się zastanawiała, 
skąd się na brzegu stawu znalazła – tak sobie kumkała. 
A wszystko zaczyna się tak – rzec wypada, 
że najpierw żaba w stawie skrzek swój składa, 
a z niego małe kijanki się pojawiają, 
i razem sobie w wodzie pływają. 
Gdy tak kijankom mijają dni, 
to po pewnym czasie wyrastają im nogi. 
Wesoło kijanki harcują w wodzie, 
dodając piękna całej przyrodzie. 
Lecz przychodzi taka chwila kiedy dorastają, 
i w momencie małym żabkom skrzela zanikają. 
Przychodzi czas, kiedy koniec swej metamorfozy mają 
robią się prawdziwymi żabkami, ogony im odpadają. 
I stąd właśnie na wiosennej łące, pojawiają się małe żabki skaczące. 

https://eduzabawy.com/karty_pracy/szlaczki2/wiosna/
https://www.k5worksheets.com/educational-worksheets-for-preschoolers/#main
https://pl.pinterest.com/pin/555139091563486453/?nic_v1=1aEr%2FXHf2ki2rJ5R%2FSLrKPAfLr%2Bzb19yBrrWrJlSMVl7Tjk7Byyh4JbJTzzjSdyX7E
https://pl.pinterest.com/pin/555139091563486453/?nic_v1=1aEr%2FXHf2ki2rJ5R%2FSLrKPAfLr%2Bzb19yBrrWrJlSMVl7Tjk7Byyh4JbJTzzjSdyX7E
https://www.youtube.com/watch?v=gfKhRnQu-PU


Swobodne wypowiedzi dzieci na temat obejrzanego filmu i przeczytanego wiersza.  Ułożenie 
historyjki obrazkowej zgodnie z kolejnością zdarzeo, wyjaśnienie pojęd: skrzek, kijanka.  
Tablice demonstracyjne historyjki    tutaj:   
https://przedszkolankowo.pl/2017/05/20/bajeczka-o-zabkach-tekst-wiersza-plansze/ 
 
3. Proponujemy dla rodziców i dzieci wspólną  zabawę relaksacyjną: „Wiosna przyszła do 
nas” -  wiosenne masażyki”  
Już nie musisz brad szalika – gładzimy dłoomi szyję dziecka 
śnieg topnieje na chodnikach – gładzimy całe ręce dziecka 
Dłuższe dni – rysujemy palcem na plecach dziecka długą linię 
i krótsze noce – rysujemy krótkie linie na dłoniach dziecka 
czasem motyl zatrzepocze – delikatnie szczypiemy ciało dziecka 
Nawet chochoł już się zbudził – przecieramy opuszkami palców twarz dziecka 
chce podobno wstad do ludzi – pocieramy o siebie, trzymane w naszych dłoniach, dłonie 
dziecka 
Ciepły deszczyk leje z nieba – opukujemy głowę dziecka palcami 
słooce grzeje kiedy trzeba – gładzimy całe ciało dziecka zaczynając od głowy 
Wiosna, wiosna, wiosna przyszła do nas – „chodzimy” palcami po plecach dziecka 
cała kolorowa, ukwiecona – rysujemy palcem kwiaty na plecach dziecka 
Będą śpiewad ptaki, kwitnąd róże – masujemy plecy dziecka od dołu do boków 
Zostao wiosno – przytulamy dziecko 
zostao śliczna – tuląc dziecko kiwamy się lekko na boki 
zostao z nami jak najdłużej tu – zamykamy dziecko w ramionach 
 
4. Rodzicu wydrukuj karty pracy dla dziecka „Mieszkaocy łąki”. Będziemy doskonalili  
analizę i syntezę wzrokową dzieci poprzez składanie obrazka z 3 i 5 (dzieci zdolne) części w 
całośd.  
załacznik3 
 
5. Proponuje udział w zabawie muzyczno  ruchowej „Taniec żab z bocianami”  do piosenki 
„Jesteśmy żaby” na podstawie Klanzy. Piosenka tutaj 
https://www.youtube.com/watch?v=ulPGOlKOWM0 
„Jesteśmy żaby, aby, aby 
jesteśmy mokre, okre, okre 
mieszkamy w błocie, ocie, ocie 
i się chowamy, gdy jest bociek. 
Jesteśmy żaby, aby, aby 
jesteśmy mokre, okre, okre 
zjadamy muchy, uchy, uchy 
i mamy bardzo grube brzuchy! 
A my bociany, any, any 
apetyt mamy, amy, amy 
wolno chodzimy, imy, imy 
lecz każdą żabę zobaczymy. 
A my bociany, any, any 
apetyt mamy, amy, amy 
a nasze dzioby, oby, oby 
na żaby mają dziś sposoby”. 

 

https://przedszkolankowo.pl/2017/05/20/bajeczka-o-zabkach-tekst-wiersza-plansze/
https://www.youtube.com/watch?v=ulPGOlKOWM0


Załącznik nr 1 
 
 
 

 
 
 



Załącznik nr 2 
 
 
 
 

 
 
 



Załącznik nr 3 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 

 



 
 
 



 
Załącznik nr 4 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


