
CZWARTEK 21 MAJA 2020 

Temat: Kwiaty majowej łąki. 
 

1. Zabawa Maki, mniszek i chabry. 

Do tej zabawy potrzebujemy klocków/zabawek w kolorach: żółtym, czerwonym i niebieskim 

(lub w innych dostępnych). Będą to nasze kwiaty. Rozsypujemy wybrane klocki na dywanie   

– łące. Dziecko postępuje zgodnie z naszymi poleceniami: 

- segreguje kwiaty ze względu na kolor (żółte do żółtych itd.); 

- układa rytm z kwiatów rozpoczęty przez nas, np.: żółty-czerwony-żółty-czerwony-żółty-

czerwony-żółty… 

- układa dowolne rytmy. 

 

2. Zabawa z pokazywaniem Wianek dla mamy. 

Dziecko pokazuje ruchem słowa opowiadania. 

 
Na majowej łące rosną różnokolorowe kwiaty, - dziecko unosi dłonie od podłogi w górę,  

pachnące maki, konwalie, fiołki i rumianki. – dziecko unosi dłonie do nosa, robi wdech 

nosem,  

Dzieci przyszły na łąkę – dziecko maszeruje po pokoju,  

i nazrywały kwiatów, - dziecko wykonuje ruch zrywania kwiatów,  

z których uplotły wianek dla mamy. – dziecko robi młynek przedramionami przed sobą,  

Zaniosły mamie niespodziankę, - dziecko maszeruj w miejscu, łączy dłonie na wysokości 

piersi,  

a mama uśmiechnęła się i mocno przytuliła. – dziecko splata ręce na wysokości ramion. 

 

3. Ćwiczenia usprawniające narządy mowy. 

Prezentujemy dziecku prawidłowy sposób wykonania ćwiczeń, wykonujemy je kilkakrotnie. 

 
Bocian i żaba – dziecko naśladuje dziób bociana, ściągając wargi mocno do przodu, otwiera 

je i zamyka, a następnie rozciąga szeroko wargi jak żaba, która jest zadowolona, że schowała 

się przed bocianem. 

• Biedronka ma dużo kropek – dziecko rysuje czubkiem języka kropki na podniebieniu, przy 

szeroko otwartych ustach, unosząc język do góry. 

• Kret – tak jak kret wychodzi ze swego podziemnego domku, tak dziecko unosi język             

do góry, w stronę nosa, a potem znów chowa za górnymi zębami.  

• Pszczoła – dziecko naśladuje bzyczenie pszczoły: bzzz, bzzz, bzzz.  

• Motyl – jak motyl porusza skrzydłami, tak dziecko porusza naprzemiennie językiem            

od jednego do drugiego kącika ust.  

• Konik polny – tak jak konik polny skacze w górę i w dół, tak dziecko otwiera szeroko usta      

i językiem skacze za górne zęby i za dolne zęby. W tym ćwiczeniu język nie wychodzi przed 

zęby.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Ćwiczenia ortofoniczne na pdst. wiersza B. Szelągowskiej Majowa łąka. 

Odczytujemy dziecku wiersz. Następnie ponownie odczytujemy utwór, a dziecko powtarza 

fragment: za, zo, ze , zu, zy to majowe dni! 

 

B. Szelągowska 

Majowa łąka 

Majowa łąka, 

pachnąca łąka; 

Tu widać myszkę, 

słychać skowronka… 

Za, zo, ze, zu, zy 

to majowe dni! 

Pająk zaplata 

pośród traw sieci, 

a mała pszczółka 

do kwiatka leci. 

Za, zo, ze, zu, zy 

to majowe dni! 

Ważka spogląda 

na dół ciekawie. 

Kret nowy kopiec 

wykopał w trawie. 

Za, zo, ze, zu, zy 

to majowe dni! 

Bąk bzyczy głośno, 

trzmiela szukając. 

A wokół brzozy 

wciąż biega zając. 

Za, zo, ze, zu, zy 

to majowe dni! 

Na małym krzaczku 

przysiadła mucha. 

Z wielką uwagą 

motyla słucha. 

Za, zo, ze, zu, zy 

to majowe dni! 

I konik polny 

też nie próżnuje, 

małej biedronce 

kropek pilnuje. 

Za, zo, ze, zu, zy 

to majowe dni! 

Tyle się dzieje 

ciągle na łące! 

Aż z ciekawością 

zerka tam słońce. 

Za, zo, ze, zu, zy 

to majowe dni! 
  

 



5. Ćwiczenia dźwiękonaśladowcze Odgłosy łąki. 

Dziecko biega, naśladując podany przez nas odgłos zwierzęcia żyjącego na łące: konik polny 

– cyk, cyk; żaba – kum, kum; osa – bzzzz…; skowronek – fiu, fiu. 

 

6. Praca w karcie pracy. 

4-latki: cz. 2 s. 47 

Dziecko: 

- nazywa zwierzęta na zdjęciu; 

- dzieli ich nazwy rytmicznie (na sylaby); 

- koloruje ramki zdjęć; 

- rysuje po śladzie rysunków ślimaków. 

 

7. Praca w książce Zabawy z porami roku. Ćwiczenia grafomotoryczne. 

Zachęcam do wykonania karty pracy ze strony 30 (obrazek ślimaka). 

 

Pozdrawiam, 

Magdalena Mrozek 
 

 

RELIGIA 

Temat: Szkoła to mój drugi dom. Przygotowujemy tort urodzinowy 

dla św. Jana Pawła II. 

 
Najpierw zaśpiewajmy Ojcu Świętemu:  

https://www.youtube.com/watch?v=S3NtREtjDg0 

Wydrukuj i pokoloruj obrazek tort dla Jana Pawła II w 100. rocznicę urodzin (lub on-line):  

http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/udekorowany-tort-urodzin 

 

ks. Witold Gromadzki 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=S3NtREtjDg0
http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/udekorowany-tort-urodzin

