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Temat tygodnia: WIOSENNA ŁĄKA 

 

Temat dnia:  Wiosenny koncert 

 

 

Drodzy rodzice w tym tygodniu możecie porozmawiać z dzieckiem o łące. O tym, co na niej rośnie i kto 

na niej mieszka. 

Witam Was kochane Perełki i Waszych Rodziców! 

 Powitanie się z dzieckiem miłą powitanką. Możecie wspólnie zaśpiewać lub wierszem powiedzieć. 

1. Powitanka - rymowanka. Rodzicu, stańcie z dzieckiem obok siebie. Recytując, wykonujecie 
 

 proste ruchy:  
 
Wszyscy  w tym pokoju, spotkaliśmy się ( klaskanie  w swoje dłonie); 

 
 Ja i ty, ty i ja ( wskazywanie na siebie, na osobę stojącą po przeciwnej stronie, a potem odwrotnie); 

 
 Razem bawmy się ( podanie sobie rąk). 
 
2. Dziecko wymienia wszystkie dni tygodnia.  Rodzicu, zadajesz pytania: Jaki dzisiaj jest dzień  

 
tygodnia? ( piątek). A wiesz jaki będzie jutro dzień? ( sobota). Jaka teraz jest pora roku? 

 
( wiosna). Przeliczamy z dzieckiem( np. na paluszkach lub na innych przedmiotach).  
 

 
„Wyliczanka Palce" wg K. Sąsiadka 

Jeden palec, drugi, trzeci, 

tak umieją liczyć dzieci, 

czwarty, piąty palec mam. 

Widzisz umiem liczyć sam. 

 
Powtarzamy figury geometryczne. Codziennie, utrwalamy. 



 

3.   Nauka piosenki „ Bal na łące”. Śpiewanie całej piosenki: 

Bal na łące - słowa i muzyka. T.Wójcik 

1. Kiedy świeci słoneczko, 

to na łące nad rzeczką 

świerszcze stroją skrzypeczki, 

do wiosennej poleczki. 

2. Dylu – dylu już grają, 

grube bąki śpiewają, 

myszki tańczą poleczkę, 

sapią przy tym troszeczkę. 

3. A trzy małe biedronki, 

nie chcą tańczyć tej polki, 

i czekają na walca, 

aby tańczyć na palcach. 

Link do piosenki:  

https://youtu.be/VL-IW-Xy0Jo 

4.   Gimnastyka poranna:  

HOP DO GÓRY – @WYGIBASY TV - piosenki dla dzieci - piosenka dla dzieci, dziecięce hity! 
 

https://youtu.be/pQjB7kgnQpI 

5. „Co  słychać  na łące?” - zabawa słuchowa: 

 Rodzic włącza odgłosy łąki nałożone na siebie – szum trawy, kumkanie żaby, brzęczenie pszczół, 

klekot bociana, szum trawy w tle, na tym głośniejsze odgłosy owadów i zwierząt. Dziecko mówi 

co słyszy na łące, głośno nazywa znane sobie odgłosy. Przy drugim powtórzeniu stara się zapamiętać 

kolejność co najmniej dwóch odgłosów.  

6.  „Wiosenny koncert”  - zabawa twórcza: 

 Rodzic z dzieckiem przygotowują instrumenty, jako odpowiedniki np. traw, wiatru, pszczół, żab, 

bocianów. Próba dźwięków. Mogą to być dźwięki wydawane głosem lub przy pomocy dowolnych 

przedmiotów: papier, celofan, tarka i łyżka, drewniane łyżki( instrumenty). Na hasło: Łąka się budzi! 

dziecko zaczyna realizować wymyślone dźwięki od najcichszego do najgłośniejszego 

i od najgłośniejszego do najcichszego. Na hasło: Łąka zasypia! dziecko przestaje grać. Rodzicu zagraj z 

https://www.youtube.com/channel/UCNvmmTV6Jxhc17vlp6kB0XQ


dzieckiem.  

7.  „Idą mrówki”  -  zabawa paluszkowa: 

 Idą mrówki -  Małgorzata Barańska 

 Idą sobie mrówki dróżką – (dziecko w siadzie skrzyżnym naśladuje placami obu dłoni 

kroczenie palcami środkowym i wskazującym po swoich udach) ; 

pierwsza mrówka tupie nóżką – (stukanie o uda kciukiem);  

druga mrówka tupie nóżką – (stukanie o uda palcem wskazującym); 

 trzecia mrówka tupie nóżką – (stukanie o uda palcem środkowym);  

czwarta mrówka tupie nóżką –( stukanie o uda palcem serdecznym); 

potupały, potupały – (stukanie wszystkimi palcami o uda); 

 i w mrowisku się schowały – (zaciskanie pięści). 

 

8. „Biedronki” - praca plastyczna. Rodzic przynosi do domu kamienie( płaskie). Dziecko maluje 
kamienie farbami plakatowymi tworząc rodzinę biedronek. Zdjęcia, mile widziane. 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fzszywka.pl%2Fp%2Fbiedronki-z-kamienia-
19639564.html&psig=AOvVaw1GMfejIs8Koyp0jn1wJtHF&ust=1589237355344000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTC

OjszdOwqukCFQAAAAAdAAAAABBu 

Można tworzyć inne owady, np. pszczółki: 

 



 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fmiastodzieci.pl%2Fzabawy%2Fmalowane-kamienie-biedronki-i-
pszczoly%2F&psig=AOvVaw1GMfejIs8Koyp0jn1wJtHF&ust=1589237355344000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOj
szdOwqukCFQAAAAAdAAAAABBN 

 

Propozycja bajek, „ Głosujcie na mnie”  : 

https://vod.tvp.pl/video/pszczolka-maja,glosujcie-na-mnie,37791834 

„ Mieszkańcy łąki - film o robakach”  - bajka edukacyjna dla dzieci po polsku 
https://youtu.be/8krnRKa9jWI 

 

 I to już koniec propozycji na dzisiaj. Proszę korzystać i życzę miłej, wspólnej zabawy. 

Perełki,  bardzo dziękuję za wszystkie zdjęcia, jakie otrzymałam. Proszę nadal przesyłać na  

maila lub do Pani Karoliny( mamy Tosi). Jak tylko wrócimy do przedszkola, porozmawiamy o 

 wszystkich nadesłanych zdjęciach, pracach i konkursach. Z niektórymi Perełkami, widzę się już w 

poniedziałek. Bardzo się cieszę, że Was zobaczę. Bajeczki będę nadal nagrywać i przesyłać, 

szczególnie dla tych dzieci, które jeszcze nie wrócą do przedszkola.  

Jestem z Was wszystkich dumna i bardzo za Wami tęsknię. Bawcie się z Rodzicami i rodzeństwem.  

Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia - Wasza Pani Izunia. 

 

Propozycje zabaw w tym projekcje dydaktycznym, zaczerpnięte są z następujących książek: Tropiciele 

 - 4 latek, wyd. WSiP,  i stron internetowych:, You Tube, YouTube Kids, , Vod.tvp.pl., biblioteki i 

zasobów własnych.  

Kontakt mailowy: i.jedrzejczak@przedszkole3.swinoujscie.pl 
 

https://vod.tvp.pl/video/pszczolka-maja,glosujcie-na-mnie,37791834

