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1. Zabawa „Na wiosennej łące” 

Zabawa orientacyjno-porządkowa Owady na łące. 

Poruszacie się w różnych kierunkach po pokoju, (ogrodzie) na palcach, naśladując 

głosem ciche brzęczenie. Na dźwięk tamburynu przykucacie – owady odpoczywają 

na kwiatach. Na dwa dźwięki tamburynu ponownie poruszacie się po pokoju 

(ogrodzie).  

 

Ćwiczenie dużych grup mięśniowych Bukiety kwiatów. 

Spacerujecie po łące, co pewien czas schylacie się i zrywacie kwiatek. Na hasło: 

Bukiety kwiatów zatrzymujecie się i podnosicie do góry raz prawą, raz lewą rękę. 

Prezentujecie swój bukiet.  

 

Zabawa ruchowa z elementem równowagi Bocian chodzi po wysokiej trawie. 

Kochani, chodzicie  po pokoju (ogrodzie), wysoko unosząc kolana. Po kilku 

krokach zatrzymujecie się, stajecie na jednej nodze, drugą macie opartą o kolano 

nogi, na której stoicie. Poruszacie złączonymi przed sobą rękami wyobrażającymi 

dziób bociana i powtarzacie słowa: Kle, kle, kle, żabki mi się chce.  

 

Zabawa ruchowa z elementem skoków Ostrożne żabki. 

Wyobraźcie sobie, że jesteście żabkami - poruszacie się, skacząc w przysiadzie. 

Hasło Nie ma bociana jest sygnałem, że niebezpieczeństwa nie ma, żabki mogą 

skakać dalej.  

 

Zabawa bieżna Próbujemy złapać motyla. 

Biegacie w różnych kierunkach. Na hasło Hop! wyskakujecie w górę                          

z klaśnięciem nad głową.  

Maszerujecie po obwodzie koła we wspięciu na palcach – wysoko, a potem w 

przysiadzie – nisko.  

2. Liczenie pszczół. Łączenie pszczół z obrazkiem plastrów, do których lecą. 

Kończenie kolorowania plastrów miodu. Oglądanie zdjęć. Słuchanie nazw 

produktów, które otrzymujemy dzięki pszczołom. 

(karta pracy, strona 42) 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-4.pdf 

 

3. Słuchanie piosenki „Wiosna na łące” 

https://www.youtube.com/watch?v=814z9Tpphkw 

I. Dziś na łąkę przyszła  

Wiosna w kwiecistej sukience, 

budzi maki i stokrotki, 

jaskry i kaczeńce.  

 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-4.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=814z9Tpphkw


Ref.: Ptaki trele wyśpiewują,  

świeci ciepłe słońce,  

w rosie kąpią się biedronki.  

Wiosna już na łące!  

II. Świerszcz zielone stroi skrzypce,  

da dziś pierwszy koncert.  

Tańczą pszczoły i motyle, 

żabki i chrabąszcze.  

Ref.: Ptaki...  

 

III. Tak się wszyscy cieszą wiosną,  

tańczą i śpiewają, 

nawet krecik wyszedł z norki,  

z myszką pląsa żwawo.  

Ref.: Ptaki...  

4. Rozmowa na temat piosenki 

− Co to znaczy, że świerszcz stroi skrzypce?  

− Wymień mieszkańców łąki, o których jest mowa w piosence.  

 

5. „Biedronka z plasteliny” – praca plastyczna 

https://www.youtube.com/watch?v=qz87d_ydSqA 

Zanim przystąpicie do pracy, posłuchajcie kilku ciekawostek o biedronkach.  

Biedronki należą do rodziny chrząszczy. Przechodzą przez stadia przeobrażenia 

(jak np. motyl).W Polsce najczęściej spotykanymi gatunkami biedronek są 

dwukropki i siedmiokropki, co oznacza, że liczba kropek nie wskazuje na wiek, 

tylko na gatunek. Biedronki są pożyteczne, bo zjadają mszyce – szkodniki roślin. 

 

6. Ćwiczenia logorytmiczne ”Rób to, o czym mówi wiersz” 

Poruszacie się zgodnie z tekstem wypowiadanym przez Rodzica wierszyka.  

Zrób do przodu cztery kroki,  

i rozejrzyj się na boki. 

Tupnij nogą raz i dwa, 

ta zabawa nadal trwa.  

Teraz w lewo jeden krok,  

przysiad, i do góry skok. 

Zrób do tyłu kroków trzy,  

by koledze otrzeć łzy.  

Klaśnij w ręce razy pięć, 

na klaskanie też masz chęć!  

Wokół obróć się, raz dwa,  

piłka skacze hop-sa-sa. 

Ręce w górę i na boki, 

zrób zajęcze cztery skoki. 

Gdy się zmęczysz, poleż sobie,  

i wyciągnij w górę nogę.  

https://www.youtube.com/watch?v=qz87d_ydSqA

