
 

Drodzy Rodzice  

Poniżej przedkładamy Wam propozycje zabaw, będące zaproszeniem do wspólnej zabawy z dzieckiem. 

Czytając dziecku treści notatek i polecenia nie bójcie się zamiast wskaźnika wykorzystać palec wskazujący ;) 
 

PONIEDZIAŁEK 27.04.2020r. NA ŁĄCE 

 

 



 

 

Myszka Matylda wybrała się na łąkę zobacz z jakich kwiatów zrobiła bukiet. 

Rodzice klikają w link: https://www.youtube.com/watch?v=xDHjZRyFOfU 

 

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


 

W BUKIECIE MYSZKI MATYLDY ZNALAZŁY SIĘ … TAKIE KWIATY Z ŁĄKI jak: 
 

MAK    NIEZAPOMINAJKA   KACZEŃCE   MIĘTA 

 
Mama / Tata zadają pytania Myszki Matyldy, a dziecko odpowiada bez słów pokazując kredkę w pudełku ;)   

 

MLECZ   CZTEROLISTNA KONICZYNA  RUMIANEK 
 



 

Czas na wielkie liczenie!   To ważne: Pamiętaj, liczymy wskazując palcem. 

 
Policz 
wskazując palcem: 
 

 rumianki; 

 mlecze; 

 niezapominajki; 

 maki. 
 

Przypnij do kartonika, 
tak jak Maciuś 
 

 tyle klamerek niebieskich, 
 ile jest niezapominajek; 

 tyle klamerek żółtych, 
 ile jest mleczy; 

 tyle klamerek czerwonych, 
 ile jest maków; 

 tyle klamerek białych, 
 ile jest rumianków. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

   



 

 

Jeśli policzyliście kwiaty, 
 

to czas na „Taniec Kwiatów” – Czyli taniec przy muzyce … 
 

Potrzebne będą rekwizyty, dla Ciebie Mamy, Taty, Brata i Siostry… 
 

To mogą być kolorowe chustki Mamy, paski bibuły lub wstążki … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bez rekwizytów taniec też się uda …. , bo od czego jest wyobraźnia … 

 

Mama / Tata klikają w link: https://www.youtube.com/watch?v=eikD0FLBCsc 

 

i tańczymy do muzyki Piotra Czajkowskiego: „Walc Kwiatów” z Dziadka do orzechów. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eikD0FLBCsc


 

WTOREK 28.04.2020r.KTO MIESZKA NA ŁACE? - OWADY 

No właśnie … Czy wiesz kogo można spotkać na łące? 

Jeśli będziesz uważnym obserwatorem, to spotkasz na łące : 
 

WAŻKĘ    MOTYLA    KONIKA POLNEGO  ŚWIERSZCZA POLNEGO 
 

 
   

    

  BIEDRONKĘ    TRZMIELA        PRZCZOŁĘ    ŻUKA 
 



 
SPOTKANIE Z BIEDRONKĄ 

 
Mama / Tata klikają w link 
 

i słuchamy piosenki pt.: „Biedronka i muchomor” 
 

https://www.youtube.com/watch?v=IMXHCmLDkZE 
#spiewajacebrzdace #śpiewającebrzdące #brzdace 

 
 
Zobaczyła raz biedronka, 
Czerwonego muchomorka, 
Co kapelusz miał w kropeczki, 
Tak jak wszystkie biedroneczki. 
 

Ref. Tu kropeczka, tam kropeczka, 
Kropka w kropkę jest kropeczka. (4x) 

 

2. Miał muchomor kropki białe, 
Okrąglutkie i wspaniałe, 
Więc biedronka je zabrała 
I się sama w nie ubrała. 
 

Ref. Tu kropeczka, tam kropeczka, 
Kropka w kropkę jest kropeczka. (4x) 

 

3. Kropki stracił pan muchomor 
I ze złości tupnął nogą, 
Jednak nic to nie zmieniło, 
Bo biedronki już nie było. 
 

Ref. Tu kropeczka, tam kropeczka, 
Kropka w kropkę jest kropeczka. (4x) 

 
 
W czasie śpiewania zwrotek tańczymy dowolnie. 

W czasie śpiewania 1 refrenu, dziecko palcem wskazującym rysuje rodzicowi kropeczki na plecach; 

W czasie śpiewania 2 refrenu, rodzic palcem wskazującym rysuje dziecku kropeczki na plecach; 

W czasie śpiewania 3 refrenu, dziecko rodzicowi, a rodzic dziecku rysują sobie nawzajem, palcami wskazującymi kropeczki na nosie; 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IMXHCmLDkZE
https://www.youtube.com/results?search_query=%23spiewajacebrzdace
https://www.youtube.com/results?search_query=%23%C5%9Bpiewaj%C4%85cebrzd%C4%85ce
https://www.youtube.com/results?search_query=%23brzdace


 

Zabawa Plastyczna: 

Stemplowana łąka - prace plastyczne 

Kliknij w link: 

https://www.youtube.com/watch?v=q85x875FfGc 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=q85x875FfGc


 

ŚRODA 29.04.2020r.KTO MIESZKA NA ŁĄCE? – PTAKI, SSAKI i INNE ZWIERZAKI 
 

 
Jeśli będziesz uważnym obserwatorem, to na łące zobaczysz: 

 
   ŚLIMAKA    MYSZ     ŻABĘ      KRETA 

 
   

    

BOCIANA     CZAJKĘ    PRZEPIÓRKĘ    PLISZKĘ 
 

 



 

Co w trawie piszczy?  
 

Jeśli będziesz uważnym słuchaczem, to na łące usłyszysz: 
 

Rodzice klikają w linki i wszyscy czujemy się jak na łące ;) 
 

   

Klekotanie bocianów: 
https://www.youtube.com/watch?v=nZ8DJa4Oc8w 

Nawoływanie czajki: 
https://www.youtube.com/watch?v=7J_C2-7KYyw 

Żabi koncert: 
https://www.youtube.com/watch?v=MNhR1AysJCE 

 

 

 

 

 

 

Koncert  konika polnego : 
https://www.youtube.com/watch?v=OiHGxMQJKDs 

Koncert świerszcza polnego 
https://www.youtube.com/watch?v=Pb8vhbhLwBM 

Koncert pasikonika 
https://www.youtube.com/watch?v=bTB1mMxAjI8&t=22s 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nZ8DJa4Oc8w
https://www.youtube.com/watch?v=7J_C2-7KYyw
https://www.youtube.com/watch?v=MNhR1AysJCE
https://www.youtube.com/watch?v=OiHGxMQJKDs
https://www.youtube.com/watch?v=Pb8vhbhLwBM
https://www.youtube.com/watch?v=bTB1mMxAjI8&t=22s


 

„My jesteśmy żabki” 

Rodzice klikają w link: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bSvnVcfC3-s 

#spiewajacebrzdace #śpiewającebrzdące #brzdace 

 

W czasie zwrotek skaczemy po pokoju obunóż. 

W czasie refrenu tak jak śpiewają żabki, czyli w bok, w przód i w tył … 

 

1. My jesteśmy żabki,  

Mamy cztery łapki, 

Skaczemy po trawie, 

Bocian nas nie złapie. 
 

Ref. Hop, hop, hop, 

Skaczą żabki w bok, 

Hop, hop, hop,  

Skaczą żabki w przód, 

Hop, hop, hop, 
 

2. My jesteśmy żabki, 

Po to mamy łapki, 

By popływać w stawie 

I skakać po trawie 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bSvnVcfC3-s
https://www.youtube.com/results?search_query=%23spiewajacebrzdace
https://www.youtube.com/results?search_query=%23%C5%9Bpiewaj%C4%85cebrzd%C4%85ce
https://www.youtube.com/results?search_query=%23brzdace


 

PIĄTEK 30.04.2020r. PIKNIK NA ŁĄCE 

Przed nami MAJÓWKA! 

Jeśli nie możecie wyjść na łąkę, to niech łąka przyjdzie do Was – do kuchni … 

Piknik majowy, piknik łąkowy, piknik domowy –zaczynamy!  

Moi mili Rodzice, to co za chwilę Wam zaproponuję, uda Wam się tylko z pomocą dzieci! 

Niech wasze pociechy: mieszają, kroją, ugniatają, układają, rwą, tną, 

     doprawiają, … nazywają kolory, odgadują smaki …  

-niech małe rączki i małe paluszki działają, gimnastykują się! 

Czas wyruszyć na przygodę kulinarną … ŻYCZĘ UDANEGO PIKNIKU! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEDRONKI  NA SŁODKO 

 

 



 
PIKNIK NA ŁĄCE – smacznie i zdrowo. 

Uwaga na marginesie: 
Rodzicu umyj nożyczki dziecka i daj mu szczypiorek do cięcia … sprawdź czy prawidłowo trzyma nożyce 
 

Biedronki z pomidorków koktajlowych 
+ mozzarella +czarne oliwki +listki bazylii Biedronki z pomidorków i oliwek Biedronki z Pomidorków Koktajlowych 

   

Źródło/link:  https://stylowi.pl/48827873 Źródło/link:https://www.uwielbiamgotowac.com/2015/

02/biedronki-z-pomidorkow-i-oliwek.html 
Źródło/link:http://www.slodkastrona.com/2014/0

3/biedronki-z-pomidorkow-koktajlowych-dla.html 

 

Kolorowe przekąski Biedronki na krakersach  

 
  

Źródło/link:http://blogzapetytem.pl/2018/01/1

2/przyjecie-dla-dzieci-pomysly-smaczne-
kolorowe-dania-oraz-przekaski/ 

Źródło/link:  
https://www.przyslijprzepis.pl/przepis/biedronki-na-
krakersach 

Źródło/link: 
https://www.przepisy.pl/przepis/kanapka-dla-dzieci-

biedronka 

https://stylowi.pl/48827873
https://www.uwielbiamgotowac.com/2015/02/biedronki-z-pomidorkow-i-oliwek.html
https://www.uwielbiamgotowac.com/2015/02/biedronki-z-pomidorkow-i-oliwek.html
http://www.slodkastrona.com/2014/03/biedronki-z-pomidorkow-koktajlowych-dla.html
http://www.slodkastrona.com/2014/03/biedronki-z-pomidorkow-koktajlowych-dla.html
http://blogzapetytem.pl/2018/01/12/przyjecie-dla-dzieci-pomysly-smaczne-kolorowe-dania-oraz-przekaski/
http://blogzapetytem.pl/2018/01/12/przyjecie-dla-dzieci-pomysly-smaczne-kolorowe-dania-oraz-przekaski/
http://blogzapetytem.pl/2018/01/12/przyjecie-dla-dzieci-pomysly-smaczne-kolorowe-dania-oraz-przekaski/
https://www.przyslijprzepis.pl/przepis/biedronki-na-krakersach
https://www.przyslijprzepis.pl/przepis/biedronki-na-krakersach
https://www.przepisy.pl/przepis/kanapka-dla-dzieci-biedronka
https://www.przepisy.pl/przepis/kanapka-dla-dzieci-biedronka


 

PIKNIK NA ŁĄCE – smacznie i słodko. 
 

BIEDRONKI Z BORÓWKAMI CIASTO BIEDRONKA BIEDRONKI NA ŁĄCE 

   

Źródło/link:https://trocheinnacukiernia.home.b

log/2011/07/12/biedronki-z-borowkami/ 
Źródło/link:https://znowcosupieklam.blogspot.com/se

arch?q=BIEDRONKA+CIASTO 
Źródło/link:http://kulinarnezapiskiolki.blogspot.co

m/2014/05/biedronki-na-ace-czyli-obudzic-w-
sobie.html 

 

CIASTO BIEDRONKA CIASTO BIEDRONKA ORCHIDELI BIEDRONKA Z KISIELOWĄ PIANKĄ 

   

Źródło/link:https://gotujmy.pl/ciasto-
biedronka,przepisy-ciasta-
przepis,244536.html 

Źródło/link:https://orchideli.com/pl/2019/07/11/przepis

-na-ciasto-biedronka/ 
Źródło/link:https://www.doradcasmaku.pl/przepis

-biedronka-z-kisielowa-pianka-308872 
 

Jeśli macie ochotę, znajdziecie czas i energię, 
to fotografie waszych kulinarnych, biedronkowych zmagań i ich efektów 

przyślijcie na e-mail: m.babkinis@przedszkole3.swinoujscie.pl 
 

https://trocheinnacukiernia.home.blog/2011/07/12/biedronki-z-borowkami/
https://trocheinnacukiernia.home.blog/2011/07/12/biedronki-z-borowkami/
https://znowcosupieklam.blogspot.com/search?q=BIEDRONKA+CIASTO
https://znowcosupieklam.blogspot.com/search?q=BIEDRONKA+CIASTO
http://kulinarnezapiskiolki.blogspot.com/2014/05/biedronki-na-ace-czyli-obudzic-w-sobie.html
http://kulinarnezapiskiolki.blogspot.com/2014/05/biedronki-na-ace-czyli-obudzic-w-sobie.html
http://kulinarnezapiskiolki.blogspot.com/2014/05/biedronki-na-ace-czyli-obudzic-w-sobie.html
https://gotujmy.pl/ciasto-biedronka,przepisy-ciasta-przepis,244536.html
https://gotujmy.pl/ciasto-biedronka,przepisy-ciasta-przepis,244536.html
https://gotujmy.pl/ciasto-biedronka,przepisy-ciasta-przepis,244536.html
https://orchideli.com/pl/2019/07/11/przepis-na-ciasto-biedronka/
https://orchideli.com/pl/2019/07/11/przepis-na-ciasto-biedronka/
https://www.doradcasmaku.pl/przepis-biedronka-z-kisielowa-pianka-308872
https://www.doradcasmaku.pl/przepis-biedronka-z-kisielowa-pianka-308872
mailto:m.babkinis@przedszkole3.swinoujscie.pl


 

Dla dzieci, którym po wielkim gotowaniu z Rodzicami nie zabraknie siły, 

mamy zadanie pod tytułem: 

ZNAJDŹ MÓJ CIEŃ! 
Możesz wskazać cienie postaci z obrazka paluszkiem na ekranie. 

 

 



 

ZNAJDŹ MÓJ CIEŃ! 
Możesz wskazać cienie postaci z obrazka paluszkiem na ekranie. 

Jeśli macie dostęp do drukarki, to kartoniki możecie wykorzystać do zabawy w „MEMO” 

 
 

 
Materiały poglądowe wykorzystane w tym projekcje dydaktycznym, 
pozyskane ze stron internetowych, biblioteki i zasobów nauczyciela, 

służą wyłącznie celom edukacyjnym 
w okresie kwarantanny narodowej ad.: Covid – 19 


