
„Łąka wiosną” . 

 
1.Poniedziałek „Zielone żabki”.  

 

Słuchanie wiersza E. Stadtmuller „Zielone żabki”.  

 

Zielone żabki 

nad zielonym stawem 

urządziły sobie 

zieloną zabawę.  

 

W zielone się listki 

ślicznie wystroiły 

i w zielonej trawie 

walczyka tańczyły.  

 

A kiedy pod wieczór 

były już zmęczone, 

to z pasikonikiem 

zagrały w … zielone.  

 

Rozmowa na temat wiersza:  

- co urządziły sobie żabki nad zielonym stawem? 

- w co wystroiły się żabki? 

- co robiły, gdy były zmęczone? 

 

Zabawa muzyczno – ruchowa „Proszę o zielone”.  

Dziecko swobodnie tańczy do ulubionej piosenki, na przerwę w melodii wskazuje  
w swoim pokoju coś zielonego.  

 

 



 

 

 

 

 

Ilustracje źródło: Internet.  

 

2.Wtorek „Owady na łące”.  

 

„Wiosna na łące” – ćwiczenia w liczeniu.  

Rodzic pokazuje dziecku ilustrację i zadaje pytania do niej:  

- ile jest stokrotek na łące? 

- ile jest motyli na ilustracji? 



 

  

Rodzic pokazuje następną ilustrację dziecku i tłumaczy jakie kwiaty się na niej 
znajdują: maki, chabry, stokrotki.Następnie  zadaje pytania do niej. Dziecko liczy 
kwiaty i udziela odpowiedzi na pytania.  

- ile jest maków? 

- ile jest chabrów? 

- ile jest stokrotek? 

 

 

 

Następnie dziecko otrzymuje sylwety owadów: motyli, pszczół, biedronek i ilustrację 
przedtswiającą łąkę.  

Rodzic prosi, aby dziecko dziecko położyło ilustrację owada według jego instrukcji:  

- motyl siedzi na kwiatku 

- biedronka chodzi po łące 



- pszczoła fruwa nad kwiatkiem  

 

     

 

 

Ilustracje źródło: Interent.  

 

Zabawa ruchowa kształtująca postawę ciała „Kwiatek rośnie” – dziecko kuca  
w przysiadzie z opuszczoną głową, powoli wraz ze zmnieniającą się melodią podnosi 
się do góry z wyciągniętymi do góry rękami. Link do melodii:  

https://www.youtube.com/watch?v=cgRXar2UxVM 

 

3. Środa „My jesteśmy żabki”. 

Zabawa rozwijająca szybką reakcję na sygnał „Motylki i żabki”.  

Dziecko na sygnał uderzanej ręki w miskę skacze jak żabka po podłodze, gdy 
usłyszy dźwięk pocieranego woreczka foliowego fruwa jak motylek.  

 

Słuchanie piosenki Śpiewające Bdrzące „My jesteśmy żabki”:  

https://www.youtube.com/watch?v=bSvnVcfC3-s  

Rozmowa na temat piosenki:  

- gdzie skaczą żabki? 

- ile łapek mają żabki? 

- kto nie złapie żabek? 

https://www.youtube.com/watch?v=cgRXar2UxVM
https://www.youtube.com/watch?v=bSvnVcfC3-s


Nauka fragmentu piosenki, metodą ze słuchu.  

 

Zabawa przy piosence:  

I zwrotka: 

My jesteśmy żabki – dziecko pokazuje na siebie 

Mamy cztery łapki – macha rękami i nogami 

Skaczemy po trawie – skacze jak żabka 

Bocian nas nie złapie – palce wskazującym kiwamy 

 

Refren:  

Hop, hop, hop – trzy razy podskoki 

Skaczą żabki w bok – dziecko skacze jak żabka w bok 

Hop, hop, hop – trzy razy podskoki 

Skaczą żabki w przód – dziecko skacze jak żabka w przód 

Hop, hop, hop – trzy razy podskoki 

Skaczą żabki w tył – dziecko skacze jak żabka do tyłu 

Hop, hop, hop – trzy razy podskoki 

Skaczą ile sił – skacze jak żabka 

 

II zwrotka:  

My jesteśmy żabki – dziecko pokazuje na siebie 

Po to mamy łapki – macha rękami i nogami 

By popływać w stawie – dziecko naśladuje pływanie 

I skakać po trawie – skacze jak żabka  

 

Refren:  

Hop, hop, hop – trzy razy podskoki 

Skaczą żabki w bok – dziecko skacze jak żabka w bok 

Hop, hop, hop – trzy razy podskoki 

Skaczą żabki w przód – dziecko skacze jak żabka w przód 



Hop, hop, hop – trzy razy podskoki 

Skaczą żabki w tył – dziecko skacze jak żabka do tyłu 

Hop, hop, hop – trzy razy podskoki 

Skaczą ile sił – skacze jak żabka 

 

4.Czwartek „Domek pszczół”. 

 

Słuchanie wierszyka o pszczołach:  

 

Nad zieloną łaką lata złota pszczoła, 

Nektar ją tu nęci, słońce ją tu woła, 

Więc z kwiatka na kwiatek przelatuje sobie, 

Aby człowiek później mógł jeść słodki miodek. 

Nad kwitnącą łąką lata mała pszczołą, 

Nawet nie wie, ile pyłku zebrać zdoła! 

 

Oglądanie zdjęcia pszczół zbierających pyłek – rozmowa na temat wyglądu i życia 
pszczół.  

 

 

Źródło: Internet.  

 



 
Źródło: Przedszkouczek 

 

 

 
Źródło: WSiP. 

 

„Ul” – praca plastyczna. Kolorowanie kredkami (lub pomalowanie farbami) rysunku 
ula na żółto.  

 



 

Źródło: Internet.  

 

5.Piątek „Kolorowa łąka”.  

Słuchanie wiersza I. R. Salach „Łąka”  

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, 

Więc zatańczmy z nimi chwilę.  

 

Rozmowa na temat wiersza:  

- jacy mieszkańcy łąki wystąpili w wierszu? 

 

 

Źródło: Internet.  

 

Zabawa „Grasz w zielone”  

Rodzic mówi: grasz w zielone? 

Dziecko: gram. 

Rodzic: Masz zielone? 

Dziecko: Mam.  Dziecko wskazuje co ma zielonego na swoim ubraniu.  

Swobodny taniec do piosenki Śpiewające Brzdące „My jesteśmy żabki”:  

https://www.youtube.com/watch?v=bSvnVcfC3-s  

https://www.youtube.com/watch?v=bSvnVcfC3-s

