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1. Odszukanie na obrazku ukrytych zwierząt. Nazywanie ich. Określanie, dlaczego 

trudno było je odszukać. Oglądanie zdjęć. Słuchanie nazw produktów z roślin 

zielnych. 

(karta pracy, strona 43) 

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

 

2. Ćwiczenia gimnastyczne metodą Rudolfa Labana 

Potrzebne Wam będą paski kolorowej bibuły. 

• Tańczące bibułki – przy nagraniu dowolnej muzyki: 

https://www.youtube.com/watch?v=v_U7ERmMGzU swobodnie tańczycie               

i poruszacie paskami bibułki trzymanymi najpierw w prawej, a potem w lewej 

ręce. Podczas przerwy w grze przykucacie i układacie z bibułki dowolne kształty 

na podłodze. 

• Po kole – na podłodze układacie koła z bibułki i skaczecie dookoła nich obunóż, 

w jedną i w drugą stronę. 

• Powitania bibułką – dotykacie bibułką różnych części ciała wymienianych przez 

Rodzica. 

• Jak najwyżej – wyrzucacie bibułkę do góry, obserwujecie jej opadanie, i łapiecie 

ją tuż nad podłogą. 

• Sprytne palce – chwytacie palcami stopy bibułkę leżącą na podłodze i podajecie 

ją sobie do rąk. 

• Rysujemy ósemkę – przekładacie bibułkę z ręki do ręki na kształt ósemki 

pomiędzy rozstawionymi nogami. 

• Wiatr i wiaterek – dmuchacie na paski bibuły z większym i z mniejszym 

natężeniem. 

• Latające owady – zgniatacie bibułkę w kulkę, rzucacie przed siebie i podążacie 

jej śladem. Na koniec wrzucacie kulkę do kosza. 

3. Nauka wiersza Bożeny Formy „Wiosna” 

Powiał wiatr majowy,  

łąka zapachniała.  

Świeżą koniczyną  

pokryła się cała.  

 

Brzęczą głośno pszczoły,  

pracują wytrwale.  

Zapylają kwiaty, 

nie nudzą się wcale.  

 

Słońce mocno grzeje, 

świat do życia budzi. 

Dobry czas nastaje  

dla zwierząt i ludzi.  

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-4.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=v_U7ERmMGzU


4. „Wiosenna łąka” – malowanie farbkami 

https://www.youtube.com/watch?v=JiScOARLWj4 

 

5. Rozwiązywanie zagadek „Mieszkańcy łąki” 

Błyszczący na jej plecach  

płaszczyk czerwony, 

czarnymi kropkami 

pięknie ozdobiony. (biedronka)  

 

Ma barwne skrzydła,  

fruwa nad łąką 

i bardzo lubi, 

gdy świeci słonko. (motyl)  

 

Jak się ten owad nazywa?  

Przez cały dzień pracuje.  

Na plecach nosi ciężary,  

kopiec wielki buduje. (mrówka)  

Skaczą po łące,  

pływają w wodzie, 

żyją z bocianem  

w ciągłej niezgodzie. (żaby) 

 

Ma dwa różki, choć nie bodzie, 
mieszka w trawie albo w wodzie. 
Domek swój, jak sami wiecie, 

nosi zawsze na swym grzbiecie. (ślimak) 

 

6. Aktywne słuchanie muzyki Antonia Vivaldiego „Cztery pory roku. Wiosna” 

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

(Kolorowy papier, nożyczki, duży kawałek zielonego materiału) 

Wycinacie różne kwiaty z kolorowego papieru i układacie je na dużym zielonym 

kawałku materiału. Podczas zabawy wchodzicie w rolę wiosennego wiatru, który 

pojawił się nad majową łąką. Chwytacie z Rodzicem kawałek materiału i unosicie 

go w górę. Ilustrujecie muzykę następującym ruchem: 

− fragment wykonany głośno: poruszacie materiałem w taki sposób, aby kwiatki 

podskakiwały wysoko, 

− fragment wykonany cicho: delikatnie poruszacie materiałem, w taki sposób, aby 

kwiatki podskakiwały niezbyt wysoko. 

7. Ćwiczenia w liczeniu – utrwalanie poznanych zapisów cyfrowych liczb. 

https://drive.google.com/file/d/1nxruEwP7FC05zqkoBzVKVe-lU-sWkOLl/view 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JiScOARLWj4
https://www.youtube.com/watch?v=jdLlJHuQeNI
https://drive.google.com/file/d/1nxruEwP7FC05zqkoBzVKVe-lU-sWkOLl/view

