
PIĄTEK – 15.05.2020 r. 

Temat dnia: Brzęczą owady. 

1. Naśladowanie głosów wydawanych przez bociany i żaby.

 Na jedno uderzenie w bębenek dziecko jako żabka zaczyna mówić: 

kum, kum, kum. Na dwa uderzenia w bębenek dziecko jako bocian mówi: 

kle, kle, kle. Kiedy R. wielokrotnie uderza w bębenek, dziecko na zmianę -

stojąc mówi jak bocian, a gdy kuca mówi jak żaba.

2. Zabawa ruchowa „Jak piłka”.3.

Zabawa ruchowa „Jak piłka”. Dziecko naśladuje ruchy piłki: 

podskakuje, turla się, obraca się wokół własnej osi. Podczas zabawy R. 

zwraca uwagę na bezpieczeństwo. 

3. Opowieść ruchowa połączona z ćwiczeniami artykulacyjnymi 

„Spacer po łące”.

Rodzic zaprasza dziecko na spacer po łące – dziecko wykonuje 

omawiane przez R. czynności. 

W piękny, wiosenny dzień przedszkolaki razem z jeżykiem Tuptusiem 

wybrały się na wycieczkę po majowej łące (dziecko w różnych kierunkach 

spaceruje po pokoju). Dziecko zatrzymało się, bo usłyszało nieznane 

odgłosy (zatrzymuje się i podnosi wyżej głowę, nasłuchując). To pszczółki 

zbierały nektar z kwiatów (lata po pokoju, machając rękami i naśladując 

bzyczenie: bzy, bzy, bzy). Na małym listku zobaczyło konika polnego, który 

grał swój koncert (kuca i mówi: cyk, cyk, cyk). O, a przy małym strumyku 

wesoło skakały żabki i rozmawiały ze sobą (naśladuje skakanie żabek i 

mówi: kum, kum, kum). Nagle jednak żabki ucichły, bo nad strumyk zbliżał



się bocian (naśladuje chód bociana, wysoko unosząc kolana i mówi: kle, 

kle, kle). Przed bocianem do norki schowała się też mała myszka (chodzi 

na czworakach po dywanie i mówi: pi, pi, pi). Dzieci i jeżyk już miały 

wracać do przedszkola, kiedy zobaczyli nad łąką piękne, kolorowe motyle 

(naśladuje latające motyle). Przyglądały im się z zachwytem, ale pani 

wołała je już do przedszkola. Dzieci wesoło pomaszerowały do 

przedszkola (dziecko maszeruje po pokoju). 

4. Zadanie matematyczne  „Policz mieszkańców łąki?”

Dziecko liczy ile jest owadów na obrazku, a następnie koloruje 

kredkami największego i najmniejszego owada (załącznik poniżej – 

zadanie wykorzystane ze strony: http://przedszkolankowo.pl/ )

5. Zagadka słuchowa „Co to za piosenka”?

Rodzic na dowolnej sylabie śpiewa fragment melodii „Na łące”. 

Dziecko podaje tytuł piosenki i mówi, o czym utwór opowiada. Potem 

wspólnie śpiewają piosenkę z nagraniem z płyty (Piosenka z dnia 

12.05.2020 r.). 

6. Karta pracy „Co nie pasuje?”.

Dziecko przygląda się szeregowi obrazków i obrysowuje kółkiem 

ten, który nie pasuje do pozostałych w szeregu (załącznik poniżej). 

7. Wykonanie pracy plastycznej  „Owady na łące”

Dziecko wykonuje pracę plastyczną wybranego owada pomalowaną 

stopą lub dłonią. 

http://przedszkolankowo.pl/


                 

               

                                                                               



         



    

 


