
Sówki 
11.05.2020 - 15.05.2020 

Dodatkowe linki: 

1) Kolory j.angielski https://learningapps.org/2355952 

2) Czlonkowie rodziny https://learningapps.org/1856047 

W plikach na naszej grupie na Facebooku dodatkowo dla dzieci z grupy „Sówki” będą 

dostępne trzy prezentacje: mieszkańcy łąki, kwiaty na łące oraz cykl rozwoju motyla. 

 

 

Przesyłam propozycję dodatkowych ćwiczeń/aktywności według tematu tygodniowego.  

 

TEMAT TYGODNIOWY: „Majowa łąka” 

Dzień 1. karty pracy część 4, s. 36,37,38 

książka s. 74-77 

• Odsłuchanie opowiadania Małgorzaty Strękowskiej Zaremby „Zabawa w chowanego” 

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

• Rozmowa na temat opowiadania. Rodzic zadaje dziecku pytania: 

-w co się bawili: żabka, konik polny, biedronka i motylek cytrynek? 

- dlaczego biedronka nie mgła odnaleźć przyjaciół? 

- co to jest barwa ochrona? 

Ubarwienie ochronne czy maskujące polega na upodobnieniu się barwą ciała do 

środowiska życia danego zwierzęcia. Ubarwienie ochronne jest rozpowszechnione 

wśród zwierząt, takich jak niedźwiedź polarny, pasikonik. 

 

• Wiosenne zagadki: 

Wiosną i latem się pojawia, 

kiedy ranek nastaje 

jej kropelki są na kwiatkach, 

listkach i na trawie (rosa) 

 

Na niebie jej barwy 

pięknie się mienią, 

jak most ogromny 

łączy niebo z ziemią (tęcza) 

 

https://learningapps.org/2355952
https://learningapps.org/1856047


Błyszczący na jej plecach 

Płaszczyk czerwony, 

czarnymi kropkami 

pięknie ozdobiony (biedronka) 

 

Rozciąga policzki 

jak woreczki małe. 

Zimowe zapasy 

przenosi w nich całe. 

Na czas mroźnej zimy,  

gromadzi je w norze. 

Ma miłe futerko, znacie go może? (chomik) 

 

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) 

 

• Majowa łąka- ilustracje- wymień kolory ciepłe i zimne na prezentowanych 

ilustracjach 

 

 



 

 
 



• Cykl rozwojowy motyla + przentacja 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Wykonaj ćwiczenie – wytnij wyrazy i ułóż z nich zdania (według kolorów).  Ułożone 

zdania przyklej na kartkę. 

 

 

 

 



 

• Dzień 2. karty pracy część 4, s. 39, 40, 41 

Karty pracy litery i liczby s. 74 

• Nauka piosenki „Wiosna na łące” 

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

• Zabawa z sześcianem 

-przypomnienie cech kwadratu, dziecko: kreśli w powietrzu kształt kwadratu, jakie są boki 

kwadratu? 

 

 

 

 

- zapoznanie z sześcianem – oglądanie sześcianów różniących się wielkością. Dziecko ogląda 

figury,  liczy ściany, określa ich kształt – kwadrat. 

 

 

 

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


 

• Ćwiczenia w określaniu wartości logicznej zdań, czy to prawda czy to fałsz? 

- konik polny w wodzie gra 

-żaba dwie głowy ma 

-biedroneczki są w kropeczki 

-motyle mają ciepłe czapeczki 

-stokrotka jest czerwona 

-ważka jest większa niż wrona 

• Zachęcam do ćwiczeń logopedycznych, usprawniających pracę narządów 

artykulacyjnych. 

 

Ćwiczenia języka: 

 

• Wysuwanie języka do przodu oraz chowanie go w jamie ustnej przy 

szeroko otwartej buzi ( robimy półeczkę z języka); 

• Kierowanie wysuniętego języka w kąciki ust – naprzemiennie język długi 

i wąski lub krótki i szeroki (np. Żyrafa i słoń grają w tenisa); 

• Unoszenie języka na górną wargę – język wąski i szeroki ( stawiamy 

kropkę lub chowamy całą wargę) przy szeroko otwartej buzi; 

• wysuwanie i chowanie języka pomiędzy zbliżonymi zębami ( czeszemy 

język); 

• oprzeć czubek języka o dolne zęby – język wybrzuszyć tak aby górne 

zęby skrobały jego grzbiet ( drapiemy koci grzbiet); 

• robienie z języka rurki; 

• unoszenie języka na górne zęby a następnie przesuwanie go w kierunku 

podniebienia miękkiego ( malowanie sufitu ); 



• przesuwanie językiem po wewnętrznej i zewnętrznej stronie zębów 

górnych i dolnych ( lakierowanie zębów ); 

• mlaskanie czubkiem i środkiem języka , przyssanie języka do 

podniebienia przy szeroko otwartej buzi ( pokaż jak ssiesz cukierka ); 

• żucie brzegów języka zębami trzonowymi z obu stron jednocześnie 

 

 

Ćwiczenia warg: 

 

• szerokie otwieranie i zamykanie ust ( śpiewak operowy ); 

• naprzemienne całuski i uśmiechy; 

• naprzemienne robienie wesołej i smutnej miny ( kąciki ust do góry lub do 

dołu); 

• układanie dolnej wargi na górną i odwrotnie ( chowanie wargi ); 

• naprzemienne przygryzanie warg górnej i dolnej zębami; 

• naprzemienne zasłanianie zębów górnych i dolnych wargami; 

• gwizdanie, parskanie, cmokanie; 

• wymawianie z przesadną dokładnością samogłosek: a, o,e, u, y, i; 

 

Ćwiczenia żuchwy: 

• opuszczanie i zamykanie szczęki dolnej; 

• poruszanie żuchwą w linii poziomej (wahadełko) 

• naśladowanie żucia krowy; 

Ćwiczenia można wykonywać naprzemiennie przy zamkniętych i 

otwartych ustach. 

 



• Mieszkańcy łąki”- zabawa dydaktyczna. Analiza wyglądu wybranych owadów 

 

- przeliczanie odnóży, czułek, kropek 

-zwracanie uwagi na zróżnicowany wygląd : głowa, tułów , odwłok 

-szukanie cech wspólnych : skrzydła , część odnóży , czułki. 

 

• „Co słyszysz?” – Ćwiczenie słuchowe. 
 
http://scholaris.pl/zasob/49495 

 

 

 

 

 

• Policz ile - zabawa matematyczna 

Dzieci oglądają planszę „Łąka” (poniżej), a Rodzic zachęca do liczenia: 

 

policz, ile jest na obrazku ślimaków? – klaśnij tyle razy 

ile tam lata motyli? – podskocz tyle razy ile jest niebieskich motyli 

ile jest biedronek? – podskocz tyle razy 

ile jest różowych motyli? – tupnij tyle razy 

ile jest mrówek? – klaśnij tyle razy 

ile jest stokrotek? - podskocz tyle razy 

 

 

 



 

 

 

Dzień 3. karty pracy część 4, s. 42 

• Słuchanie wiersza „Pszczoła” 

 

Nad zieloną łąką lata złota pszczoła, 

nektar ją tu nęci, słońce ja tu woła, 

więc z kwiatka na kwiatek przelatuje sobie, 

aby człowiek później mógł jeść słodki miodek. 

Nad kwitnącą łąką lata mała pszczoła, 

nawet nie wie, ile pyłku zebrać zdoła! 

 

• Oglądanie filmu edukacyjnego o pszczołach  

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

 

 

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


 
 

• Rozmowa kierowana na temat znaczenia pszczół w życiu człowieka ( pszczoły 

robotnice, pszczoły karmiące larwy), zapoznanie z nazwami .Podkreślenie wartości 

zdrowotnych miodu, także wykorzystania miodu w medycynie, do produkcji 

kosmetyków. 

• Degustacja miodu przez dzieci. 

• Główne rodzaje miodów: 

            miód gryczany, 

            miód rzepakowy, 

            miód akacjowy, 

            miód lipowy, 

            miód wrzosowy, 

            miód wielokwiatowy, 

 miód spadziowy. 

 

 

 

 



• Budowa pszczoły: 

 

 

 

 

 

 

 



• Kombinezon pszczelarza: 

 

 

 

 



 
 

 



• Wytnij poniższe wyrazy i ułóż z nimi zdania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dzień 4, karty pracy część 4 s. 43 

 



 
 

 

 

• Zachęcam do zorganizowania wycieczki\ spaceru na łąkę.  

Zwrócenie uwagi, co można zobaczyć na łące, w jaki sposób można spędzić czas na 

łące. Zachęcanie do wnikliwej obserwacji napotkanych podczas wycieczki roślin                   

i zwierząt. Zbieranie roślin w celu wykonania zielnika. 

• Przygotowanie roślin do zasuszenia :układanie ich na osobnych kartkach, nakrywanie 

drugą kartką i wkładanie między strony grubej książki; po włożeniu wszystkich roślin 

pozostawiamy do wyschnięcia na około dwa tygodnie. Po zakończeniu suszenia 

naklejamy rośliny na kartkę i podpisujemy.  



 

 

 

Dzień 5, karty pracy litery i liczby część 2, s. 76. 

• Kończenie rymowanek o łące. 

1.Trawa, kwiaty, biedronka to na pewno…. (łąka) 

2. Czerwone jak gotowane raki – to… (maki) 

3. Ma żółty środek, białe płatki, łodyga u niej wiotka. Ten łąkowy kwiat to….(stokrotka) 

4. Piegowata dama. Po łące chodzi od rana. Wygrzewa się w promykach słonka. To 

maleńka… (biedronka) 

5.Czy to fruwające kwiaty? Jest ich tyle! Nie, to…(motyle) 

6. Lata, lata koło nosa. Uwaga! To groźna….(osa) 

7. Lata, lata obok czoła. To miodna…(pszczoła) 

 

 

 



• „Mały motylek” bajka relaksacyjna 

Mały motylek leciał sobie wolno przez las. Czuł się bardzo zmęczony, skrzydełka zrobiły 

się mu jakieś ciężkie i nie chciały już trzepotać. Rozglądał się dookoła, szukając miejsca 

by móc, choć na chwilkę gdzieś wylądować i odpocząć. Drzewa rosły tutaj rzadziej, 

słońce coraz swobodniej przeciskało się pomiędzy drzewami niczym krople deszczu 

słonecznego, oświetlając wszystko dookoła. Chyba niedaleko jest jakaś polanka, usłana 

kwiatami tam sobie odpocznę pomyślał motylek. I rzeczywiście, po chwili jego oczom 

ukazała się mała polanka otoczona ze wszystkich stron drzewami i pięknymi kolorowymi 

kwiatkami. Poleciał na jej skraj i przysiadł z zachwytu na pobliskim małym czerwonym 

kwiatku: ujrzał niskie krzaczki, trawę koloru młodej zieleni, kwiaty jak kolorowy dywan 

rozkładały się u jego malutkich nóżek. Na środku łączki znajdowały się, pszczółki, 

pasikoniki, biedronki w kropeczki, nawet inne motylki wygrzewały się w promieniach 

słońca. Spojrzał na niebo. Było bezchmurne, słońce jakby wiedziało, że owady i robaczki 

oczekują na jego promienie, by móc się wygrzać a świeciło bardzo mocno. Motylek 

wystawił swoje czułki i skrzydełka różowe do słońca i poczuł, jak przyjemne ciepło 

obejmuje najpierw jego główkę, a potem całe małe ciało. Usłyszał lekki szum wiatru                                                               

i brzęczenie owadów, które unosiły się nad kwiatami. Głęboko westchnął sobie, zamknął 

swoje oczka i poczuł jak w nos wkręcają się delikatne zapachy trawy i słodkawa woń 

kwiatów. To jest cudowne miejsce do odpoczynku - pomyślał, po czym położył się 

wygodnie na kwiatku, jak na miękkim kocyku, skrzydełka rozłożył. Zamknął oczy                                      

i odpoczywał. Oddychał miarowo i spokojnie. Zrobił głęboki wdech, wciągnął powietrze 

przez malutki nosek, a po chwili wypuścił je. Powtórzył to jeszcze raz. Czuł, jak z każdym 

wydechem pozbywa się zmęczenia. Był teraz przyjemnie rozluźniony, poczuł się ciężki                 

i bezwładny. Jego głowa, brzuszek i nóżki były jak z ołowiu, bardzo ciężkie. Wtulił się w 

płatki kwiatka niczym jak w kołderkę. Było mu bardzo wygodnie. Oddychał równo i 

miarowo, jego klatka piersiowa spokojnie w rytm wdechu i wydechu unosiła się i opadała, 

tak jak fale morskie, kiedy wolno i leniwie przybijają do brzegu. Poczuł się teraz tak 

dobrze! Delikatny wiaterek przesuwał się po całym jego ciele, rozpoczynając od czubka 

czułków aż po koniuszki nóżek, zabierając z niego zmęczenie i napięcie. Motyleczek robił 

to kilkakrotnie, by czuć się za każdym razem coraz lepiej. Promienie słońca przyjemnie 

ogrzewały, jego różowe skrzydełka.. Po chwili zasnął, a razem z nim cała łączka 

pszczółki, biedronki w kropeczki i inne piękne kolorowe motylki. Zrobiło się tak cicho, że 

nie słychać było nawet brzęczenia pszczół. Słońce wolno spacerowało sobie po niebie 



spoglądając na wszystko wesoło. W pewnej chwili nie wiadomo skąd, pojawiły się małe 

chmurki, zaczęły się gonić po niebie, biegały koło słonka, zagradzały drogę promyczkom, 

które płynęły na ziemię, docierające nawet na łączkę. Wiatr zaczął silniej dmuchać, łączka 

budziła się ze snu jak i cały las. Zabrzęczały pszczółki, które znowu zabrały się do swojej 

codziennej pracy, zbierania miodu z kwiatów, biedronki poleciały na pola, a motyle 

rozpościerając skrzydełka, unosiły się nad kolorowymi kwiatkami zachwycając swoim 

wyglądem dookoła wszystkich. Wtem jeden z nich, taki najmniejszy motylek niebieski 

usiadł obok motylka różowego i niechcący go przebudził. Motylek leniwie otworzył 

oczka, podniósł swe czułka, przetarł je swoimi raczkami. Ziewnął sobie parę razy 

tymczasem przeciągnął się beztrosko. Wiaterek tymczasem nagle zawirował, zatańczył                   

i chłodnym powietrzem orzeźwił go. Najpierw dotknął jego nóżek. Wniknęła w nie siła, 

motylek poczuł, jakby zanurzył je w chłodnej kropli deszczu. Ten przyjemny, 

orzeźwiający dotyk przenikał coraz wyżej i wyżej, jak mgiełka ogarnął ciałko, dając 

energię, przepełniając siłą. Motylek wstał, otrzepał swoje delikatne skrzydełka, poczuł się 

odprężony i wypoczęty. Wiaterek wzmagał się, coraz silniej, tańcząc po łące i zachęcając 

wszystkich do miłej zabawy. W jego rytm zawirowały się trawy, kwiatki, a nawet krzewy 

ruszały swymi gałązkami jak ramionami zwinnych tancerek. Cudownie wypocząłem - 

pomyślał motylek - Jutro na pewno tutaj przylecę, ale teraz muszę wracać do domku. 

Czeka tam przecież na mnie mama z tatusiem i słodkie małe, co nieco. W tym momencie 

pogłaskał się po brzuszku swoimi wszystkimi rączkami i wzleciał nad łączkę, w rytm 

tańca podmuchu wiatru, w kierunku swego domku. 

• Praca plastyczna – wykonaj wybranego owada.  

Potrzebne materiały : 

✓ rolka po papierze toaletowym,  

✓ klej,  

✓ nożyczki,  

✓ papier kolorowy. 

 



 


