
Mieszkaocy łąki– materiały na 
21.05.2020r  

Biedroneczki są 
w kropeczki 



1. Gimnastyka poranna  

„Ptaki” – poruszaj się po pokoju naśladując różne ptaki, na hasło: wróbel– wykonuj podskoki 
obunóż, na hasło: jaskółka – biegaj po pokoju z ramionami wyciągniętymi w bok, na hasło: 
bocian – spaceruj podnosząc wysoko kolana. 
 
„Motyl” – poruszaj się po pokoju w rytmie ulubionej muzyki naśladując lot motyla. Na 
przerwę w muzyce, wykonaj przysiad. 
 
„Żabka i bocian” – dziecko – żabka skacze po łące. Gdy usłyszy hasło „bocian” – ucieka do 
stawu (kartka papieru lub strona z gazety położona na dywanie). 



2. „Biedronki”– oglądanie ilustracji. 
Obejrzyj ilustracje biedronek, opisz ich wygląd 









3. Śpiewanie rymowanek na dźwiękach gamy C – dur. 
Zaśpiewaj rymowanki na dźwiękach gamy 
 
 
- Bocian leci, żaby szuka, 
Złapad żabę to jest sztuka. 
 
- Ślimak idzie do sadzawki, 
Może znajdzie dwie truskawki. 
 
- Trzy biedronki przyleciały, 
I po cztery kropki miały. 
 
- Pszczoła siedzi na rumianku, 
Przyleciała o poranku.  
 
- Dwa komary się spotkały, 
Długo z sobą rozmawiały. 
 
- Słooce jasno świeci w górze, 
I osusza dziś kałuże. 
 
Spróbuj zaśpiewad  wszystkie rymowanki na wymyśloną przez siebie melodię. 



4. „Prawda czy fałsz – zgaduj – zgadula.” 
Określ, czy zdanie jest prawdziwe (klaśnij dwa razy) czy fałszywe (tupnij dwa razy) 
 
Maki i rumianki rosną na łące. 
Bocian poluje na zające. 
Biedronki mają niebieskie kropki. 
Bocian ma czerwony dziób. 
Na łące rośnie dużo kwiatów. 
Żaby lubią wodę. 
Motyle mają pióra. 
Pszczoły zbierają nektar. 
 
5. Motyl – praca plastyczna 
Potrzebne materiały: rolka po papierze toaletowym;  
papier kolorowy; nożyczki; klej; ołówek, flamaster. 
 

Krok 1 
Na rolce namaluj buźkę motyla. Rolkę możesz 
okleid papierem kolorowym. 



Krok 2 
Z kolorowego papieru wytnij skrzydła o 
dowolnym kształcie.  

Krok 3 
Skrzydła możesz ozdobid w dowolny sposób: 
kolorując je, malując różne wzorki czy 
przyklejając różne kształty z kolorowego 
papieru. 
Przyklej skrzydła do rolki i GOTOWE!!! 


