
1. Zabawa ruchowa „Skaczemy, biegniemy” 

https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA 

 

2. Zabawa matematyczna „Maki, kaczeńce, niezapominajki”. (załącznik nr 1) 

 Liczmany – czerwone, żółte i niebieskie kwiatki wycięte z papieru kolorowego , obręcze 

w tych kolorach (mogą być talerzyki, pudełka, kartoniki). 

R. rozsypuje kolorowe kwiaty na dywanie – łące. Dzieci postępują zgodnie z poleceniami:  

• segregują kwiaty ze względu na kolor, wkładają do właściwych obręczy,  

• układają rytm z kwiatów rozpoczęty przez R.: czerwony, żółty, niebieski, czerwony, 

żółty...  

• układają dowolne rytmy. 

3. Zabawa z pokazywaniem „Wianek dla mamy”.  

Dzieci pokazują ruchem słowa opowiadania R.:  

Na majowej łące rosną różnokolorowe 

kwiaty, 

pachnące maki, konwalie, fiołki i rumianki.    

Dzieci przyszły na łąkę               

i nazrywały kwiatów,   

z których uplotły   wianek dla mamy.  

Zaniosły mamie niespodziankę, 

 

a mama uśmiechnęła się i mocno przytuliła. 

unoszą dłonie od podłogi w górę 

unoszą dłonie do nosa, robią wdech 

nosem,   

maszerują po sali,            

wykonują ruch zrywania kwiatów 

robią młynek przedramionami przed sobą, 

maszerują w miejscu, łączą dłonie na 

wysokości piersi 

splatają ręce na wysokości ramion. 

 

4. Maki i chabry  - zadanie dla dzieci 3- letnich. (Załącznik nr 2) 

Dla każdego dziecka: wyprawka plastyczna, karta nr 28, kredki, bibuła, klej. Dzieci: − 

rysują po śladzie – kończą rysować łąkę, − wyklejają płatki maków czerwoną bibułą, a 

niebieską – kwiaty chabrów. 

 

5. Maki i chabry – zadanie dla dzieci 4 – letnich. (Załącznik nr 3) 

 Dla każdego dziecka: wyprawka plastyczna, karta nr 27, klej, jasnozielony karton A4, 

ciemnozieloną kredkę i flamaster (lub farby i pędzel), nożyczki. Dzieci: − wycinają 

obrazki główek kwiatów, − zaginają w odpowiednich miejscach i przyklejają do 

kartonu, − dorysowują (domalowują) kwiatom łodyżki oraz łąkę – trawy i inne 

rośliny. 

 

6. Ćwiczenia ortofoniczne na podstawie wiersza B. Szelągowskiej Majowa łąka. 

 R. prezentuje wiersz. Powtarza treść wiersza powtórnie, a dzieci powtarzają fragment 

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

https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA


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!  

 

7. Ćwiczenia dźwiękonaśladowcze „Odgłosy łąki”. 

 Dzieci biegają, naśladując podany przez R. odgłos zwierzęcia żyjącego na łące: konik 

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

8.  Karta pracy, cz. 2, nr 47  (Załącznik nr 4) – zadanie dla 4-latków 

Dzieci: − nazywają zwierzęta na zdjęciu, − dzielą ich nazwy rytmicznie (na sylaby), − 

kolorują ramki zdjęć, − rysują po śladzie rysunków ślimaków.  

9.  Zabawy na świeżym powietrzu 

 • Puszczanie baniek mydlanych w ogródku.  

Dzieci wciągają powietrze nosem, a wypuszczają je ustami – delikatnie dmuchając na 

bańki. Starają się tak dmuchać, aby jak najdłużej utrzymać bańki w powietrzu.  

• Zabawa orientacyjno-porządkowa Pszczoły do ula. Obręcze/szarfy/ skakanki.  

R. rozkłada na ziemi obręcze. Dzieci – pszczoły biegają swobodnie, a na hasło R.: 

Pszczoły do ula, dzieci wskakują do obręczy – wolnych uli. Zabawę powtarzamy kilka 

razy. 

10. Ćwiczenia językowe „Czerwony jak…”. 

Dzieci podają nazwy znanych im kolorów, a następnie podają nazwy przedmiotów, roślin, 

zwierząt, które kojarzą im się z tym kolorem, np. czerwony jak jabłko. Mogą również 

wymyślać nazwy nowych kolorów, odwołując się do swoich doświadczeń, np. kolor 

malinowy, kolor plażowy. 

11. Kwiaty  - zadanie dla 3- latków (Załącznik nr 5) 

 Dla każdego dziecka: wyprawka plastyczna, karta H, nożyczki, kredki. Dzieci: − kolorują 

kwiaty, − wycinają kwiaty po liniach przerywanych. 

12. Kwiaty – zadanie dla 4- latków (Załącznik nr 6) 

Połącz cyfry i odkryj, co kryje się na obrazku. Pokoloruj obrazek. 
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