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Grupa „Biedronki”
TYDZIEŃ 11.05-15.05.2020 r. NA ŁĄCE

Poniedziałek Rośliny na łące
I.

Łąkowe tajemnice – dzieci szukają wraz z rodzicami ciekawostek na temat łąki w
publikacjach z domowej biblioteki. Rozmawiają z rodzicami na temat łąki i jej
mieszkańców , oglądają zdjęcia roślin i zwierząt zamieszkujących łąkę.

MIESZKAŃCY ŁĄKI

II.

Słuchanie opowiadania Olgi Masiuk „ŁĄKA”
„Łąka” Olga Masiuk

Wiosna była coraz bardziej wiosenna. Słońce grzało tak przyjemnie, że można było pozbyć
się bluzy, a nawet skrócić spodnie! I chciało się tylko wystawiać twarz w stronę promieni i
pozwalać, żeby pachnący wiatr hulał we włosach. Ale dzieci siedziały w swojej sali. – Kisimy
się tu jak ogórki – powiedział zrezygnowany Staś. – Jak to? – zdziwił się Supełek. – Tak to –
Staś wskazał ręką na duże okna, których nie można było otworzyć. Słońce ślizgało się po
szybie, podnosząc temperaturę w sali niczym w piecyku. A wietrzyk, który przyjemnie
poruszał gałązkami drzew za oknem, nie był w stanie wpaść do środka. – Nie możemy być
ogórkami! – szybko podchwyciła myśl Marysia. – O nie! – dołączyła Blue. – Trzeba walczyć
– podsumował Jacek. – Idziemy do Pani. Pani siedziała przy biurku i wachlowała się gazetą.
Dzieci stanęły przed nią w szeregu. przed nią w szeregu.
– Nie zgadzamy się na bycie ogórkami – powiedział mocnym głosem Staś. – Nie chcemy
mieszkać w słoiku – dodała Blue. – Ani się kisić – uzupełnił Supełek. – Cudownie! – Pani
klasnęła w ręce. – Cieszę się, że to mówicie. Właśnie miałam wam zaproponować wyjście na
łąkę. Jest dziś tak gorąco. A podczas naszej nieobecności pan Tomek naprawi okna, żeby
można je było szeroko otwierać. – Hurra! Hurra! – krzyknęła Blue. – Odkręcamy nasz słoik i
wyskakujemy! W ciągu dwóch minut wszyscy byli gotowi do wyjścia. Przedszkole mieściło
się na skraju miasta. Wystarczyło przejść niewielki lasek i wychodziło się na piękną łąkę. –

Jak wspaniale! – Blue rozpostarła ramiona i wciągnęła mocno powietrze. – Ale pachnie –
powiedziała. Pani rozłożyła na ziemi koce i Supełek natychmiast ułożył się na jednym z nich.
– Nie wiedziałem, że jesteś taki długi – Pak przypatrywał mu się z góry. – Chyba urosłeś na
wiosnę.
– Bardzo możliwe – odpowiedział Supełek i ułożył się na boku na skraju koca. – Co to?! –
wykrzyknął nagle. – Co? – zdziwił się Pak. Supełek przyłożył jeszcze raz ucho do ziemi. – W
trawie coś piszczy – powiedział cichutko, jakby nie chciał zniszczyć jakiejś wielkiej
tajemnicy. Blue także przyłożyła ucho do trawy. – Rzeczywiście, coś słychać – potwierdziła
poważnie. Więc wszyscy umościli się na kocach i zaczęli nasłuchiwać. Zielone łodyżki
przyjemnie łaskotały w nos i uszy. – Coś bzyczy, szeleści i chrobocze – powiedziała Marysia.
Supełek rozchylił kępkę trawy. Wśród listków toczyło się intensywne życie. Mrówki
przedzierały się przez chaszcze, niosąc na plecach tobołki z jakichś drobinek. Żuczek kroczył
ospale, jakby musiał co kilka kroków rozciągać nieużywane przez zimę łapki. Biedronka
wdrapywała się na wiotką łodygę i na szczycie prostowała pogniecione skrzydełka. – Tam –
Supełek wskazał na ziemię – jest ukryta cała kraina. – Tam też – Pak leżał teraz na plecach i
spoglądał w niebo. Podniósł łapkę.
Wszyscy ułożyli się na plecach. Nad ich głowami bardzo wysoko leciały ptaki. Niżej, barwnie
i dostojnie, wirowały w powietrzu motyle. Czasem warczący bąk zawisał w przestrzeni. – W
górze też jest cała kraina – powiedziała Blue. – Jakby świat był piętrowy – rzekł Staś. –
Właśnie. Przecież jest nawet piętro minus jeden – zaśmiała się Blue. – Jak to? – Supełek nie
zrozumiał. – No pod ziemią. Tam się budzą krety – chichotała Blue. – I cebulki kwiatów
zaczynają pęcznieć i nasiona pękają – podpowiedziała Pani. – Zobaczcie! – wykrzyknął
Supełek. – Przeniosłem się na piętro plus sto. I chodzę po niebie. I rzeczywiście, leżąc na
plecach, machał nogami i zdawało się, że stawia kroki po niebie. – Nie zdepcz tej chmurki –
powiedziała Blue, która do niego dołączyła. I wszyscy, leżąc na łące, zaczęli chodzić po
niebie. – Widzę, że na dobre wyszliście ze słoika z kiszonymi ogórkami – zaśmiała się Pani.

PYTANIA DO TEKSTU
1.
2.
3.
4.
5.
III.
IV.

Dlaczego dzieci źle się czuły w przedszkolu i chciały wyjść?
Do czego porównały siedzenie w Sali?
Co zaplanowała Pani ?
Co słyszały dzieci podczas wycieczki?
Jakich mieszkańców łąki dzieci usłyszały lub zobaczyły ?
Kolorowa łąka -dzieci wykonują sylwety motyla, biedronki i pszczółki
Słuchanie utworu Piotra Czajkowskiego „Walc Kwiatów” zabawa muzycznoimprowizacyjna. Dzieci dostają kolorowe wstążki, chustki ,apaszki i tańczą w sposób
dowolny.
Link do utworu
https://www.youtube.com/watch?v=cgRXar2UxVM

Wtorek Zwierzęta na łące
I.

Zabawa paluszkowa Kosi kosi łapci .
https://www.youtube.com/watch?v=IV1bQxyzgTg

II.

Słuchanie wierszyka „Krecik”

Autor: Bożena Forma
Jestem sobie mały krecik,
chcę by dzieci mnie poznały.
Bardzo miękkie mam futerko,
nim pokryty jestem cały.
Najśmieszniejsze moje łapki,
ciągle ziemię wypychają.
Silne, płaskie, jak łopatki,
zawsze w pracy pomagają.
Swoim ryjkiem bardzo lubię
korytarzy drążyć wiele.
Spulchniać zbite bryły ziemi,
wiercić przejścia i tunele.
Gdy na dworze silne mrozy,
w miłej norce wśród zapasów
siedząc, marzę o przetrwaniu
do wiosennych lepszych czasów.

Pytania:
1.
2.
3.
4.
5.

Jak wygląda kret?
Gdzie żyje kret ?
Dzięki czemu może kopać korytarze ?
Czego używa kret do kopania ?
Ile łap ma kret ?

III.
IV.

Zabawa w kreta . Dzieci chodzą na czworakach jak krety
Słuchanie bajki np. .”Calineczka”

Środa Owady
I.

Zabawa matematyczna Ile widzisz zwierząt i kwiatów na rysunku ?

III. Połącz w pary takie same motyle

IV Słuchanie opowiadania „Gdzie się podziały kropeczki? ” Joanny Modelskiej
Na łące panował niespokojny gwar. W trawie aż huczało od krzyków. – Co
to za hałasy? Co się z wami dzieje? – spytał przysadzisty żuk. – Ktoś nam
ukradł kropeczki ze skrzydeł! – wykrzyknęły przestraszone biedronki. –
Bez nich nie jesteśmy już takie same. Kto teraz będzie chciał wypatrywać
nas w trawie? Czyje oko ucieszymy naszym widokiem…? – zawiesiła głos
najstarsza z biedronek. – Kto śmiał to zrobić?! – oburzył się żuk i ze
zdziwienia aż postawił swoje różki na sztorc. – Tu, na łące, wszystkie
owady mieszkają razem i sobie pomagają – zauważył pasikonik. – To
znaczy, że zakradł się do nas jakiś intruz – odparł żuk po chwili namysłu. –
Czy ktoś widział coś podejrzanego? – Ja! Wczoraj przelatywały tędy te
pomarańczowe nibybiedronki – zabzyczała pszczoła. – Tak – zamyślił się
żuk. – Te psotnice już nieraz dały się nam we znaki. Pewnie to one ukradły
kropki biedronkom i przyczepiły do swoich skrzydeł. – I co teraz, żuku?
Musimy jakoś wspomóc nasze przyjaciółki! – odezwał się pasikonik. – Czy
ktoś ma pomysł?
Zapadła cisza. Mimo że owady bardzo chciały pomóc swoim koleżankom,
żaden z nich nie wiedział, czym zastąpić skradzione kropeczki. Całej
rozmowie przysłuchiwały się polne rośliny, szumiąc z oburzenia. Wtem
nad rozmówcami pochylił się kwiat maku. – Wiem, że do biedronki mi
daleko, ale w moim kwiecie są czarne nasiona, które mogę oddać
biedronkom – zasugerował nieśmiało mak. – Naprawdę? Zrobiłbyś to dla
nas? – z niedowierzaniem spytała najstarsza biedronka. – Z przyjemnością
i zaszczytem – radośnie odparł kwiat. Na łące rozległy się wesołe okrzyki.
Owady ochoczo wzięły się do pracy i pomogły nalepić nowe kropki na
czerwonych skrzydłach. A kiedy już skończyły, biedronki znowu
wyglądały tak jak zawsze.
•

Wykonujemy z dziećmi sylwety biedronki . Na każdej biedronce jest
inna liczba kropek

Pytania :Co przydarzyło się biedronkom?
Kto im pomógł ?
Co zrobili przyjaciele biedronek z łąki ?
Zróbcie tak żeby biedronki nie miały kropek , a potem żeby miały po
równo .

V.

Kolorowe owady – praca plastyczno-konstrukcyjna z materiałów recyclingowych

Czwartek Rozwój motyla

II.

Na wiosennej łące – zabawa ortofoniczna -przeczytajcie z rodzicami

Na wiosennej łące
Słychać głosów koncert:
KUM, KUM, KUM
KUM, KUM, KUM
Żabki w stawie robią: PLUM.
Na wiosennej łące
Słychać głosów koncert:
KLE, KLE, KLE,
KLE, KLE, KLE
Bociek żabkę złapać chce.
Na wiosennej łące
Słychać głosów koncert:
CYK, CYK, CYK,
CYK, CYK, CYK
To świerszcz wypił wody łyk.
Na wiosennej łące
Słychać głosów koncert:
HOP, SA, SA
HOP, SA, SA
Jasiek z Olą w piłkę gra

Gdzie mieszka mrówka ?

IV . Zabawa plastyczna -Wiosenna łąka
Dzieci malują farbami za pomocą paluszków u rąk wiosenną łąkę .

Piątek
I.
II.

Wyprawa z rodzicami na łąkę .Obserwacja za pomocą lupy, szukanie owadów.
Dzieci opowiadają o tym co zaobserwowały .
Nazwijcie zwierzęta które widzicie

III.

GIMNASTYKA BUZI I JĘZYKA -Dzieci wykonują ćwiczenia logopedyczne

