
 

 

Propozycja zajęć na poniedziałek (18.05.2020r.) dla czterolatków 

 
Temat tygodniowy: „Wiosenna łąka” 
 
Temat dnia: „Poznajemy łąkę” 
 
Zadanie 1 
 

                                    
 
 
Zapraszamy na wirtualną wycieczkę po łące razem ze Skrzatem Borówką i Koniczynką. 
Postaraj się zapamiętać jak najwięcej nazw roślin rosnących na łące i zwierząt tam żyjących. 
Komu potrzebna jest łąka? – spróbuj odpowiedzieć na to pytanie. 
Poniższy link ci w tym pomoże. ↓ 
https://www.youtube.com/watch?v=LKLf5EN1Ff4  

 

Zadanie 2 

„Na wiosennej łące” - zachęcamy do udziału w zabawach ruchowych. Możesz bawić się w domu lub w 

ogrodzie. Zaproś do zabawy rodzeństwo albo rodziców. 

Zabawa 1 „Mrówki budują mrowisko”. 

 

To jest zabawa z elementem czworakowania. 
Rozkładamy na podłodze lub na trawniku np. słomki do napojów, a uczestnicy naśladują mrówki, które 
chodzą na czworakach w różnych kierunkach. 
Na hasło „mrowisko” zanoszą słomki do wyznaczonego wcześniej miejsca ( koszyczek, pudełko).  Na 
koniec jest liczenie, wygrywa ta osoba, która nazbierała najwięcej słomek. 

https://www.youtube.com/watch?v=LKLf5EN1Ff4


 

 

Zabawa 2 „Bociany” – zabawa z elementem równowagi. 
 
 

 
 
 
 Uczestnicy zabawy chodzą unosząc wysoko kolana, na sygnał „żaba” stają na jednej nodze i rozkładają w 
bok ręce. 
 
 
 
 
 
Zabawa 3 „Żaby” – zabawa bieżna z elementem skoku. 
 

 
 
Uczestnicy biegają w różnych kierunkach przy dźwiękach muzyki lub jakiegoś instrumentu.  
Na przerwę w muzyce skaczą w różnych kierunkach. 
 
 
 
 
 
 
 

Zadanie 3 

Poproś rodziców o wydrukowanie karty pracy. Wykonaj ją zgodnie z poleceniem. 



 

 

 

 
 



 

 

Propozycja zajęć na wtorek (19.05.2020r.) dla czterolatków 

 
Temat tygodniowy: „Wiosenna łąka” 
 
Temat dnia: „Pożyteczne pszczoły” 
 
 
Zadanie 1 
 
 „Przygoda małej pszczółki”- opowiadanie C. Lewandowskiej 
 
 

                                                                    
 
 
Usiądź wygodnie i posłuchaj co przydarzyło się pewnej pszczółce. 
 
        Był piękny wiosenny dzień. Rodzina pszczela wraz z małą pszczółką wybrała się na łąkę, by zebrać z 
kolorowych kwiatów nektar i pyłek. Pamiętaj Maju, nie oddalaj się bo możesz zabłądzić i nie trafisz sama 
do naszego ula. Mamy bardzo dużo pracy, musimy zebrać nektar z kwiatów. 
        Maja fruwała z kwiatka na kwiatek i zlizywała języczkiem nektar i pyłek z kwiatów. Nawet nie 
spostrzegła się, że oddaliła się daleko od swojej rodziny. I .... rozpłakała się. Co ja teraz zrobię? Jak trafię 
do swojego domku - ula? Nie pamiętam drogi. Aż tu, co to za duża pszczoła? Dzień dobry mała 
dziewczynko, co ty sama tu robisz? Jestem bąk Felek, dlaczego płaczesz? Ja jestem pszczółka Maja, 
przyfrunęłam na tę łączkę, by zbierać nektar ze swoją rodziną i się zgubiłam. I Maja się znowu rozpłakała. 
Nie płacz Maju, otrzyj z oczu łzy, ja ci pomogę i szybko znajdziemy twoją rodzinę. 
Wiem gdzie znajdują się najbliższe ule, pofruniemy Maju razem. 
I bąk Felek razem z małą pszczółką przyfrunęli do ula. Maja podziękowała bąkowi. Szczęśliwa wleciała do 
ula. Tam przyrzekła, że więcej nie będzie się oddalała się od swojej rodziny.  

 
Odpowiedz na pytania: 
 
- Co robiła pszczela rodzina? 
- Dlaczego pszczoły zbierały nektar i pyłek z kwiatów? 
- Gdzie mieszkała Maja? 
- Co się stało z pszczółką Mają? 
- Kto jej pomógł? 
- Czy dzieci mogą się same oddalać od rodziców? 
- Dlaczego każde dziecko powinno pilnować się rodziców, opiekunów? 



 

 

     
 
 

                     
 
 

                
 
Pamiętajcie, że pszczoły to bardzo pożyteczne owady, które wytwarzają miód. ↓ 

 
https://www.youtube.com/watch?v=r65R8crNjig  

https://www.youtube.com/watch?v=r65R8crNjig


 

 

Zadanie 2 
 
Przypomnij sobie co czuła mała pszczółka, kiedy się zgubiła.  
A jak się czuła, kiedy zobaczyła ul - swój dom?  
 
Pomyśl o swoich emocjach i uczuciach. Pomoże ci w tym karta pracy. 
 
 

 



 

 

Zadanie 3 

 
„Idą mrówki” – zabawa paluszkowa 

 

„Idą mrówki” (autor: Małgorzata Barańska) 
 
Idą sobie mrówki dróżką                                   Dzieci w siadzie skrzyżnym naśladują palcami 
                                                                               obu dłoni (środkowym i wskazującym) kroczenie  
                                                                               po swoich udach. 
pierwsza mrówka tupie nóżką                          Stukają o uda kciukiem. 
druga mrówka tupie nóżką                               Stukają o uda palcem wskazującym.  
trzecia mrówka tupie nóżką                              Stukają o uda palcem środkowym. 
czwarta mrówka tupie nóżką                            Stukają o uda palcem serdecznym. 
potupały, potupały                                              Stukają wszystkimi palcami o uda. 
i w mrowisku się schowały.                                Zaciskają pięści. 
 

Propozycja zajęć na środa (20.05.2020r.) dla czterolatków 

 
Temat tygodniowy: „Wiosenna łąka” 
 
Temat dnia: „Wiosenna poleczka” 
 
Zadanie 1 
 
„Wiosenna poleczka”- nauka piosenki. 

                                                      
 
Posłuchaj uważnie piosenki i naucz się jej na pamięć. 
Zabaw się w choreografa i wymyśl własną improwizację ruchową. 



 

 

Link poniżej ↓ 
https://www.youtube.com/watch?v=Zo15eetAJZY-  
 
Kiedy świeci słoneczko 
to na łące, nad rzeczką 
świerszcze stroją skrzypeczki 
do wiosennej poleczki. 
 
Dylu, dylu już grają, 
grube bąki śpiewają. 
Myszki tańczą poleczkę 
Sapiąc przy tym troszeczkę.  
 
A trzy małe biedronki 
nie chcą tańczyć tej polki  
i czekają na walca  
aby tańczyć na palcach. 
  
 

                    
 
 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Zo15eetAJZY-


 

 

Zadanie 2 
 
„Ile kropek ma biedronka?” – zabawa matematyczna.  
 
Wykonaj kartę pracy zgodnie z poleceniami. Najpierw  dorysuj biedronce czarną kredką  
8 kropek (tak by po obu stronach była jednakowa ilość), następnie pokoloruj dokładnie cały 
obrazek. 

 



 

 

Zadanie 3 
 
„Biedronka” – masażyk wg Beaty Gawrońskiej do wiersza Marii Kownackiej. 
 
A teraz chwila na relaks. Poproś rodzica aby ci towarzyszył. 
 
 

 
 
 
Spotkała się Kasia z biedronką,                       Kroczenie palcami od brzegów pleców  
                                                                              w kierunku kręgosłupa. 
obie wyszły do ogródka na słonko.                Kroczenie palcami od brzegów pleców 
                                                                             w kierunku kręgosłupa. 
Patrzy Kasia kręci głową, -                               Rysowanie ślimaczków po obu stronach 
                                                                             kręgosłupa. 
ubrane są jednakowo:                                     Rysowanie ślimaczków po obu stronach                     
                                                                             kręgosłupa. 
obie mają sukieneczki                                      Stukanie palcami obu rąk po całych  
                                                                             plecach. 
czerwone w czarne kropeczki.                        Stukanie palcami obu rąk po całych plecach. 
 
 
 

Propozycja zajęć na czwartek (21.05.2020r.) dla czterolatków 

 
Temat tygodniowy: „Wiosenna łąka” 
 
Temat dnia: „Kolorowe motyle” 
 
Zadanie 1 
 
Posłuchaj uważnie opowiadania „Nikt mnie więcej nie zobaczy”  aut. W. Bieriestow 
a dowiesz się skąd biorą się kolorowe motyle. 



 

 

Gąsienica uważała się za bardzo piękną nie ominęła ani jednej kropli rosy, żeby się w niej nie 
przejrzeć. 
- Ach, co to za uroda! - szeptała, oglądając ze wszystkich stron swój pospolity pyszczek i 
wyginając grzbiet, żeby popatrzeć na dwa złociste prążki. Szkoda, że nikt nie zwraca na mnie 
uwagi. 
Aż raz zdarzyło się, że po łące chodziła dziewczynka i zbierała kwiaty. Gąsienica czym prędzej 
wypełzła na największy kwiatek. Dziewczynka spostrzegła ją i zawołała: 
- Co za brzydactwo! 
- Ach taki - syknęła obrażona gąsienica. - Wobec tego nikt nigdy, nigdzie, za nic na świecie w 
żadnym wypadku i w żadnych okolicznościach więcej mnie nie zobaczy!  
Daję na to słowo honoru uczciwej gąsienicy! Skoro się dało słowo honoru - należy go dotrzymać. 
Zwłaszcza kiedy się jest gąsienicą .I gąsienica wypełzła na drzewo. Z pnia na sęczek, z sęka na 
gałąź, z gałęzi na gałązkę, z gałązki na sęczek. Wyciągnęła z pyszczka jedwabną niteczkę i 
zaczęła się nią owijać. Snuje się niteczka, owija gąsienicę raz, drugi, dziesiąty, setny ... i wreszcie 
gąsienica zniknęła w miękkim jedwabnym kokonie. 
- Och, jaka ja jestem zmęczona! - westchnęła - ale owinęłam się znakomicie. W kokonie było 
ciepło L. nudno. Gąsienica ziewnęła raz, potem drugi i zasnęła. Mijał dzień za dniem. Letni 
wietrzyk kołysał gałązką, szeleściły cicho liście, a obrażona gąsienica spała i spała. Obudziła się 
wreszcie. Widocznie słońce musiało mocno dogrzewać, bo w kokonie upał był nieznośny. 
- Muszę przewietrzyć trochę mój domek - postanowiła i wyskrobała małe okienko w kokonie. 
- Ach, jak pięknie pachną kwiaty! - gąsienica wychyliła się nieco. "Nikt mnie tu wśród listków nie 
zauważy, co mam sobie żałować powietrza" - pomyślała. Wychyliła się jeszcze troszeczkę, 
znowu troszeczkę i ... wypadła ze swej kryjówki! Ale zamiast spaść z drzewa na ziemię, uniosła 
się do góry! I nagle na tej samej łące zobaczyła tę samą dziewczynkę. "Co za wstyd - pomyślała -
że jestem brzydka to nie moja wina, gorzej, że teraz wszyscy będą mnie nazywać kłamczuchą. 
Dałam słowo honoru, że nikt mnie nie zobaczy i słowa nie dotrzymałam. Hańba!" Zrozpaczona 
upadła na trawę. A wtedy nadbiegła dziewczynka i zawołała: 
- Ach jaki piękny! 
- Czyżby to o mnie mowa? - szepnęła zdziwiona gąsienica - zdaje się, że o mnie. I wierz tu 
ludziom! Dziś mówią tak, a jutro zupełnie inaczej. 
Na wszelki wypadek przejrzała się jednak w kropelce rosy. 
- Cóż to takiego? W lustereczku ktoś nieznajomy z długimi, bardzo długimi wąsami! 
Wygięła grzbiet. Na grzbiecie są dwa piękne kolorowe skrzydła! - Patrzcie, patrzcie, stał się cud 
jestem motylem! - i kolorowy motylek poszybował wysoko nad łąką, bo przecież on nie dawał 
motylkowego słowa honoru, że nikt go nie ujrzy.  

 



 

 

 
 

     
 
 

 



 

 

 
 
 
Odpowiedz na następujące pytania: 
 
- Dlaczego gąsienica obraziła się na dziewczynkę? 
- Co zrobiła gąsienica aby już nigdy nikt jej nie zobaczył? 
- Dlaczego gąsienica wypadła ze swojej kryjówki? 
- W kogo zmieniła się gąsienica? 
- Czy to, co zostało opisane w opowiadaniu jest możliwe? 
 
Jeśli chcesz znać odpowiedź to obejrzyj krótki filmik o tym  
„Jak larwa przeobraża się w motyla?” ↓ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=zNeizTuJCgg  
 
 
 
 
 

Zadanie 2 
 
„Kolorowy motyl” – praca plastyczno- konstrukcyjna. 
 
Do wykonania barwnego motyla będą ci potrzebne różne materiały:  
rolka po papierze toaletowym, kolorowy papier, nożyczki, klej, farby. 
To ty decydujesz jak ma wyglądać twoja praca i czym ozdobisz motyla. 

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


 

 

 

 
 
 
 
Zadanie 3 
 
Zgodnie z zasadą, że ruch to zdrowie kolej na ćwiczenia ruchowe. 
Zaproś do zabawy rodziców. 
 
– zabawa dowolna piłką: podrzuty, podrzuty i klaśnięcia w dłonie, kozłowanie; 
– leżenie przodem (naprzeciwko leży mama lub tata): rzucanie piłką w stronę rodzica 
 (na zmianę) 
– siad skulny: rzut piłką stopami w stronę mamy lub taty, rodzic łapie piłkę rękoma i odrzuca 
także stopami. 
 
Miłej zabawy! 
 
 
 

Propozycja zajęć na piątek (22.05.2020r.) dla czterolatków 

 
Temat tygodniowy: „Wiosenna łąka” 
 
Temat dnia: „Mieszkańcy łąki” 
 
Zadanie 1 



 

 

 
 

 
 
 
Obejrzyj krótki film o mieszkańcach łąki.  
Posłuchaj uważnie zagadek o zwierzętach  i udziel prawidłowej odpowiedzi. 
Rozwiąż zadania matematyczne (policz motyle, wskaż najmniejszą i największą żabę). 
Ten link ci w tym pomoże ↓ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=toHxCZxUjac    
 
 
Zadanie 2 
 
„Wiosenna łąka” – zabawa plastyczna. 
 
Do wykonania tego zadania będą ci potrzebne: farby, kartka papieru, patyczki do uszu i 
zgnieciona kartka posłużą ci jako stempelki, bo to będzie stemplowana łąka. 
Jak wykonać tę pracę plastyczną podpowie ci link poniżej. ↓ 
 https://www.youtube.com/watch?v=q85x875FfGc- 

https://www.youtube.com/watch?v=toHxCZxUjac
https://www.youtube.com/watch?v=q85x875FfGc-


 

 

 

Zadanie 3 

„Spacerkiem po łące” – opowieść ruchowa z ćwiczeniami artykulacyjnymi. 

 

 

 

Jest piękny wiosenny dzień. Dzieci wybrały się na spacer na pobliską łąkę (marsz w różnych 
kierunkach). Słońce mocno świeci ( naśladowanie ruchu wkręcania żarówki), a wiatr 
rozdmuchuje nasiona roślin (chodzenie na czworakach i dmuchanie na rośliny). 
Wypatrują czy na łące nie pojawiło się jakieś zwierzątko. Nagle słyszą jak pracowite pszczółki 
krążą nad kwiatami i zbierają nektar ( latanie jak pszczółki, machanie rękami- skrzydełkami i 
naśladowanie bzyczenia: bzz, bzz).  



 

 

Nagle pojawiły się żabki i głośno kumkały (naśladowanie skakania żabek i kumkania : kum, 
kum…). Były zdenerwowane bo na łące pojawił się bocian ( chód z wysoko unoszonymi kolanami 
i klekotanie kle, kle…). 
Wysoko nad łąką krążył skowronek śpiewając wiosenną piosenkę ( naśladowanie lotu ptaka i 
dźwięków: dzyń, dzyń), odpowiadał mu wróbel (ćwir, ćwir, ćwir…). 
Wiosenny wietrzyk poruszał trawą, kwiatami szumiąc wesoło (szszszsz….szszsz…szszsz…). 
Nagle zerwał się wiatr, na niebie pojawiła się ciemna chmura, zaczął padać deszcz (stukanie 
palcami o podłogę) i zwierzęta pochowały się.  
Na łące zrobiło się cicho i trochę smutno. Dzieci szybkim krokiem wracały do domu (szybki 
marsz). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przypominamy adresy e-mail grup 4-latków:  
 

Grupa IV „Muchomorki”:    muchomorki.grupa4@gmail.com  
Grupa V „Pszczółki”:    pszczolkimps2@wp.pl 


