
WITAJCIE PO ŚWIĘTACH!

ŚRODA, CZWARTEK  07 – 08. 04. 2021 r.

T: WIOSENNA ŁĄKA.

1.Proponuję, aby rodzic przeczytał wam wiersz pt. „Łąka” I. Salach.

"Łąka tylu ma mieszkańców
zwierząt, roślin kolorowych.
Tu motylek, a tam pszczółka
tutaj kwiatek – o różowy.
Z kopca wyszedł krecik mały
obok niego idzie mrówka.
Na rumianku w krasnej sukni
przycupnęła boża krówka
Nad tą łąką kolorową
bal wydały dziś motyle.
Zapraszają wszystkie dzieci 

2. Proszę, abyście jeszcze raz posłuchali wiersza i spróbowali zilustrować go ruchem według 
własnego pomysłu.

3. „Przywitanie na łące” – zabawa ruchowa z elementem artykulacyjnym z reakcją na przerwę w muzyce
Dziecko przy muzyce tańczy dowolnie „na łące”, na przerwę w muzyce rodzic zadaje zagadkę.Dziecko 
rozwiązuje zagadkę a następnie wszystkie dzieci wita się z rodzicem wydając określony dźwięk:

• Co to za panie mają pasiaste ubranie ,
od nich słodki miodek na pewno dostaniesz . ( pszczoły )
Dziecko wita się naśladując dźwięki, które wydaje: bzz – bzz, bzz – bzz, podając przy tym rękę rodzicowi, gdy 
usłyszy muzykę dalej tańczy
• Skaczą po łące , pływają w wodzie .
Z bocianem żyją w ciągłej niezgodzie ( żabki )
Dziecko wita się mówiąc kum – kum, kum – kum, 
• Zielone nogi, zielona „grzywa”, cóż to za konik w trawie przygrywa?
(konik polny), dziecko wita się mówiąc cyk, cyk,cyk, cyk.
• Nogi ma czerwone, cienkie jak patyki, a po nasze żaby przybył aż z Afryki.
(bocian)
Dziecko witaj się mówiąc kle – kle, kle – kle,

4. Zabawa z określaniem wartości logicznej zdań „ Czy to prawda czy to fałsz?”
Dziecko dostaje szyfonową chustkę. Rodzic wypowiada zdania. Jeżeli dziecko uzna, że zdanie jest prawdziwe, 
porusza chustką nad głową. Jeżeli sądzi, że nie jest prawdziwe – siedzi bez ruchu.
• Biedroneczki są w czarne kropeczki.
• Dziób zielony bocian ma.
• Żaba aż trzy głowy ma
• Motyle mają kolorowe skrzydełka.
• Konik polny w trawie gra.
• Na łące rośnie wysoka trawa, a w niej są biedronki, koniki polne, motyle.
• Wiosną na łące dzieci lepią bałwana.
• Po łące przechadza się bocian i szuka żabek na śniadanie.
• A żabki chowają się przed nim w trawie i wołają kra, kra. 



3. Zapraszam was teraz do zabawy relaksacyjnej. Na podłodze trzeba ułożyć koc. Na kocu 
układamy: piłeczki różnej wielkości, piórka, pędzelki, plastikowe butelki, rolki np. po folii 
aluminiowej, itd. Dziecko biega po pokoju w rytm bębenka. Gdy bębenek milknie, dziecko 
podchodzi do koca i wybiera jeden przedmiot i próbuje na stojąco, co można z nim zrobić. Gdy 
znów usłyszy dźwięk bębenka,odkłada przedmiot do przygotowanego wcześniej kosza i porusza się
po pokoju,w następnej rundzie dziecko znowu bierze do ręki jakiś przedmiot, tym razem jednak 
siada na kocu i masuje się tym przedmiotem. Zabawie towarzyszy spokojna muzyka. Gdy muzyka 
cichnie dziecko odkłada przedmiot do kosza. Zabawę można powtarzać do momentu, aż na kocu 
zbraknie przedmiotów.

4. A teraz zapraszam was do wysłuchania odgłosów wiosennej łąki.
https://www.youtube.com/watch?v=9jFcaTUfb0w 

5. Jeżeli macie w domu piórka, możecie na nie dmuchać raz słabo, a raz mocno. Zamiast piórka 
można wykorzystać pasek bibuły lub pasek z kartki papieru.

6. Następnym zadaniem będzie rysowanie leniwej ósemki: palcem w powietrzu, na stole, na 
podłodze.

https://www.youtube.com/watch?v=TWaTtkWu81w 

7. Z leniwej ósemki możecie wyczarować motyla. Spróbujcie.

ŻYCZYMY WAM UDANEJ ZABAWY!

p. Basia i p. Ela
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