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Temat tygodnia: WIOSENNA ŁĄKA 

 

Temat dnia:  Rośliny na łące 

 

 

 

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? ( poniedziałek). A wiesz jaki będzie jutro dzień? ( wtorek). 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”. Nauka słów I zwrotki. Osłuchanie z piosenką: 

   

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:  

 „NAJPIERW SKŁON - @WYGIBASY TV - piosenki dla dzieci- piosenka dla dzieci, dziecięce hity! ” 

https://youtu.be/FZ3pj_ZkldQ 
 

5.    „Wędrujące palce”  - zabawa ruchowo-słuchowo-wzrokowa 

 Rodzic przygotowuje prostokąty różnej wielkości). Dziecko recytuje rymowankę Bajkopisarz,   

jednocześnie wodząc palcem po  obwodzie prostokąta. Zabawę powtarzamy kilka razy( zmieniamy 

prostokąty). Za każdym razem należy zmienić palec. 

 

 

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


 

 

Pisarz 

  

bardzo  

 

lubi  

 

ciszę  

 

 

 

 

 

7.  „ Dziś pójdę na łąkę”  - wycieczka na łąkę lub rozmowa na podstawie ilustracji lub filmików. 

Dziecko, zwraca uwagę na cechy charakterystyczne wiosennej łąki: trawy i kwiaty, kolorystyka, małe 

zwierzęta. Przygląda się roślinom. Rozmowa z dzieckiem: co to jest łąka? Co na niej rośnie? Kto 

mieszka na łące? Czy jest nam potrzebna i dlaczego? 

Proponowane filmy:  
 
 Film - Łąka - rośliny i zwierzęta, Edvard Grieg - Poranek 

https://youtu.be/bgmm4e9ARw4 

Film - Moja Majowa Łąka:  

https://youtu.be/aNwLAGTS74c 

8.  „ Bocian i żaby” - zabawa ruchowa bieżna. Rodzic udaje bociana. Dziecko jest żabką. Dziecko -  

żabka porusza się po wyznaczonym terenie żabim skokiem. Na hasło: Bocian! dziecko biegnie na 

wyznaczone wcześniej miejsce. W tym czasie Rodzic - bocian stara się złapać dziecko-żabkę. Zamiana 

ról. 

9.  „ Wyścig świerszczy” - zabawa ruchowa na czworakach. Wyznaczona jest linia startu i mety. 

Rodzic i dziecko ustawiają  są na linii startu i na hasło: Start! poruszają się do przodu skokiem 

zajęczym, aż do linii mety. Zabawę powtarzamy kilka razy.  

10.   „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). 

 

Propozycja bajek:  

„ Tęczowy pyłek”  

https://vod.tvp.pl/video/pszczolka-maja,teczowy-pylek,37161267 

 

 I to już koniec propozycji na dzisiaj. Proszę korzystać i życzę Wam 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 pracach. Czy tworzycie z Rodzicami książeczki? Otrzymałam książeczkę od  

Grzesia,  jest piękna. Tematyka: Dinozaury. Brawo Grzesiu. Mam nadzieję, że niedługo będą mogły ją  

zobaczyć wszystkie Perełki.  

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

Was serdecznie pozdrawiam - 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,teczowy-pylek,37161267

