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Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej 

27.05.2019-31.05.2019 

Temat ogólny: Łąka w maju 

 
Poniedziałek 

Temat: Mieszkańcy łąki 

• Przywitanie. Dzieci siedzą w kole na dywanie. Nauczyciel prosi, aby pomachały te 

dzieci, które mają w swoim dzisiejszym ubraniu kolor: czerwony, niebieski, żółty itd. 

• Gimnastyka poranna z wykorzystaniem piłek i szarf. 

• Ćwiczenia oddechowe „Motyle nad łąką”. 

• Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy mowy – język, wargi, żuchwę: Bocian 

i żaba; Biedronka ma dużo kropek; Kret; Pszczoła; Motyl; Konik polny. 

• Oglądanie zdjęć, książek z obrazkami łąki i jej mieszkańców. 

• Zabawa muzyczno-ruchowa Poruszamy się jak… Nauczyciel rozdaje każdemu dziecku 

szarfę w danym kolorze, a dzieci przekładają ją przez ramię. Pokazują, w jaki sposób 

porusza się każdy mieszkaniec łąki: 

- motyl (szarfa w kolorze czerwonym) – dzieci biegają i machają rękami 

- konik polny (szarfa w kolorze zielonym) – dzieci skaczą obunóż 

- bocian (szarfa w kolorze żółtym)– dzieci unoszą zgięte w kolanach nogi wysoko do 

góry 

- żaba (szarfa w kolorze niebieskim)– dzieci podskakują jak żaby (z przysiadu 

podpartego) 

Nauczyciel wygrywa rytm na tamburynie, podczas którego dzieci naśladują 

poruszanie się danego mieszkańca łąki. Na przerwę w muzyce zatrzymują się i 

zamieniają szarfami.  

• Słuchanie opowiadania A. Widzowskiej Łąka. Dzieci siadają na dywanie. Nauczyciel 

rozdaje książki i zaprasza do wysłuchania opowiadania. Czytając opowiadanie, 

prezentuje ilustracje do niego. 

• Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji w książce. 

• Ćwiczenia słuchowe Poznajmy mieszkańców lasu. Nauczyciel podaje nazwy 

mieszkańców łąki (pszczoła, motyl, żaba, biedronka, kret, mysz), omawia ich wygląd.  

• Nauczyciel wraz z dziećmi dzieli nazwy mieszkańców na sylaby, a następnie dzieci po 

podaniu całej nazwy, wskazują te zwierzęta na obrazkach. 

• Rozwiązywanie zagadki B. Szelągowskiej Tęcza.  

• Zabawa ruchowa Biedronka lata nad łąką. Nauczyciel wyjaśnia dzieciom, że kiedy gra 

cienko- są to dźwięki wysokie, a kiedy grubo, są to dźwięki niskie. Umawia się z 
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dziećmi, że podczas gdy będzie grał dźwięki wysokie, one będą naśladować lot 

biedronki - wysoko nad łąką (spokojny trucht na palcach, machanie rękami), a gdy 

będzie grał dźwięki niskie – lot biedronki nisko nad łąką (pozycja pochylona, 

machanie rękami). 

• Poznawanie nazw kolorów tęczy z użyciem obrazka tęczy. Dzieci liczą, ile jest kolorów 

tęczy. Przypomnienie, w jaki sposób powstaje tęcza. 

• Praca plastyczna Tęcza. 

• Zabawa badawcza Tęczowe butelki. 

• Ćwiczenia spostrzegawczości Kolory tęczy (użycie butelek z zabawy badawczej). 

• Zabawa ruchowa z elementem skoku – Z kwiatka na kwiatek. 

• Zabawy z językiem angielskim. 

• Zabawa ogólna 

 

Wtorek 

Temat: Biedroneczki 

• Przywitanie „Wszyscy są, Witam was…” 

• Gimnastyka poranna z wykorzystaniem woreczków gimnastycznych. 

• Ćwiczenia oddechowe Spokojnie oddychamy na łące. 

• Ćwiczenia logopedyczne. Nauczyciel opowiada historię i zachęca dzieci do 

naśladowania dźwięków i czynności, o których jest w niej mowa. 

Cały język wyskakuje, 

Wszystkim nam się pokazuje 

 

Język wargi oblizuje, 

Piękne kółka wykonuje 

 

Kto spróbuje z miną śmiałą  

Zwinąć język w rurkę małą? 

 

Język ząbki poleruje, 

Każdy dotknie i wyczuje 

• Omówienie wyglądu biedronki.  

• Osłuchanie ze słowami i melodią piosenki Mała biedroneczka. 

1. Mała biedroneczka siedem kropek miała, 

Na łące zielonej wesoło fruwała. 

Złapał ją pajączek w swoją pajęczynę. 

Uratuję cię biedronko, a ty mi coś przynieś. 

Ref.: Biedroneczko, leć do nieba, 
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Przynieś mi kawałek chleba. 

2. Mała biedroneczka siedem kropek miała, 

Na łące zielonej wesoło fruwała. 

Złapał ją wróbelek, niesie tę kruszynę. 

Uratuję cię,  biedronko, a ty mi cos przynieś. 

Ref.: Biedroneczko, lec… 

• Rozmowa na podstawie wysłuchanego tekstu.  

• Nauka refrenu piosenki Mała biedroneczka. 

• Rytmizowanie tekstu refrenu piosenki Mała biedroneczka. 

• Zabawa językowa Polne rośliny. 

• Zabawa badawcza Do czego to służy? Nauczyciel pokazuje lornetkę i lupę, omawia 

każdy przedmiot. Dzieci otrzymują lornetkę i kolejno opowiadają, co widzą daleko za 

oknem. Następnie oglądają przedmioty przez lupę. 

• Przypomnienie zasad dbania o przyrodę i właściwego zachowywania się wobec 

zwierząt. 

• Zabawa ruchowa Biedronka lata nad łąką. Nauczyciel wyjaśnia dzieciom, że kiedy gra 

cienko- są to dźwięki wysokie, a kiedy grubo, są to dźwięki niskie. Umawia się z 

dziećmi, że podczas gdy będzie grał dźwięki wysokie, one będą naśladować lot 

biedronki - wysoko nad łąką (spokojny trucht na palcach, machanie rękami), a gdy 

będzie grał dźwięki niskie – lot biedronki nisko nad łąką (pozycja pochylona, 

machanie rękami). 

• Przygoda biedronki – dzieci na podstawie obrazków opowiadają, co się dzieje na 

każdym obrazku i co spotkało biedronkę. 

• Praca plastyczna – Biedronka. 

• Zabawa z chustą animacyjną Żabki w stawie. 

• Zabawy z językiem angielskim. 

• Zabawa ogólna 

 

Środa 

Temat: Co dzieje się na łące? 

• Przywitanie – piosenka śpiewana na melodię „Panie Janie” 

Witaj Kasiu  bis  

do nas chodź  bis  

wszyscy cię lubimy  bis  

z nami bądź.  bis itd. 

• Gimnastyka poranna z wykorzystaniem „hula-hop”. 

• Ćwiczenia oddechowe Kropki biedronki. 

• Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy mowy – język, wargi, żuchwę: Bocian 

i żaba; Biedronka ma dużo kropek; Kret; Pszczoła; Motyl; Konik polny. 
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• Nauka I zwrotki piosenki Mała biedroneczka. 

• Zabawa dydaktyczna Policz, ile jest… Dzieci otrzymują liczmany – sylwety owadów, 

podają ich nazwy. Następnie za pomocą wyliczanki Nauczyciel wyznacza dzieci do 

rzucania kostką: 

Biedroneczko, lec do nieba, przynieś mi kawałek chleba! Raz, dwa, trzy, rzucasz ty! 

Dzieci wyjmują z kopert tyle liczmanów, ile oczek jest wyrzucone na kostce. 

• Zabawa dydaktyczna Rodzina pająków. Dzieci odbijają na kartce kciuk zamoczony w 

farbie tyle razy, ile jest kropek. Po odbiciu kciuków, dorysowują mazakami odnóża, 

czułki i oczy pająków. 

• Karta pracy: Dzieci liczą zwierzęta na obrazku, rysują w ramce odpowiednią liczbę 

kropek przy obrazkach tych zwierząt. 

• Zabawa ruchowa z elementem skoku – Z kwiatka na kwiatek. 

• Zabawa muzyczno-ruchowa Poruszamy się jak… Nauczyciel rozdaje każdemu dziecku 

szarfę w danym kolorze, a dzieci przekładają ją przez ramię. Pokazują, w jaki sposób 

porusza się każdy mieszkaniec łąki: 

- motyl (szarfa w kolorze czerwonym) – dzieci biegają i machają rękami 

- konik polny (szarfa w kolorze zielonym) – dzieci skaczą obunóż 

- bocian (szarfa w kolorze żółtym)– dzieci unoszą zgięte w kolanach nogi wysoko do 

góry 

- żaba (szarfa w kolorze niebieskim)– dzieci podskakują jak żaby (z przysiadu 

podpartego) 

Nauczyciel wygrywa rytm na tamburynie, podczas którego dzieci naśladują 

poruszanie się danego mieszkańca łąki. Na przerwę w muzyce zatrzymują się i 

zamieniają szarfami.  

• Prowadzenie obserwacji przyrodniczych – oglądanie roślin rosnących w ogrodzie 

przedszkolnym. 

• Zabawa z pokazywaniem Lata mucha. Nauczyciel recytuje rymowankę, a dzieci 

dotykają części ciała wymienione w rymowance: 

Lata mucha koło ucha, Lata bąk koło rąk, 

Lecą ważki koło paszki, lata pszczoła koło czoła, 

Lata mucha koło brzucha, lecą muszki koło nóżki, 

Biegną mrówki koło główki, pełznie gąsieniczka koło policzka. 

• Zabawy z językiem angielskim. 

• Zabawa ogólna 
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Czwartek 

Temat: Kwiaty majowej łąki 

• Przywitanie „Czyj to głos?”  Jedno dziecko siada plecami do całej grupy, jego 

zadaniem będzie odgadnięcie, kto go powita. Nauczyciel wyznacza dziecko, które 

wyraźnie mówi: "Pozdrawiam cię." 

• Gimnastyka poranna. 

• Ćwiczenia oddechowe – leżenie na plecach, oczy zamknięte. 

Wdech przez nos – brzuch unosi się do góry; 

wydech ustami – brzuch opada. 

• Ćwiczenia logopedyczne Odgłosy łąki. Dzieci biegają, naśladując podany przez 

Nauczyciela odgłos zwierzęcia żyjącego na łące: żaba – kum, kum; osa - bzzzzz; 

skowronek – fiu, fiu. 

• Zabawa matematyczna Maki, kaczeńce, niezapominajki. Nauczyciel rozsypuje 

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

- segregują kwiaty ze względu na kolor 

- układają rytm z kwiatów rozpoczęty przez nauczyciela: czerwony, żółty, niebieski… 

- układają dowolne rytmy 

• Nauka II zwrotki piosenki Mała biedroneczka 

• Oglądanie roślin łąkowych np. maki, stokrotki, niezapominajki, koniczyny (książki, 

ilustracje). 

• Dzielenie na sylaby nazw roślin łąkowych. 

• Zabawa z pokazywaniem Wianek dla mamy. Dzieci pokazują ruchem słowa 

opowiadania. 

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

• Zabawa z chustą animacyjną Żabki w stawie. 

• Zabawa ruchowa z elementem skoku – Z kwiatka na kwiatek. 

• Ćwiczenia grafomotoryczne. Rysowanie po śladzie motyla, kolorowanie obrazka. 

• Zabawa Pszczoły do ulu. Nauczyciel rozkłada obręcze/szarfy. Dzieci – pszczoły biegają 

swobodnie, a na hasło Nauczyciela: Pszczoły do ulu, dzieci wskakują do obręczy – 

wolnych uli.  

• Gra planszowa Kolory. Nauczyciel umieszcza obrazek tęczy w widocznym miejscu dla 

dzieci. Dzieli dzieci na kilka grup i zaprasza do stolików. Rozkłada na każdym stoliku 

kartki w kolorach tęczy. Dzieci nazywają kolory i układają kartki według wzoru - 

obrazka tęczy. Nauczyciel prosi, aby znalazły przedmioty w sali, które mają taki sam 

kolor, i jeśli to możliwe położyły na kartce w tym kolorze. 

• Ćwiczenia językowe Czerwony jak… 

• Zabawy z językiem angielskim. 

• Zabawa ogólna 
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Piątek 

Temat: Jak tu pięknie i wesoło 

• Przywitanie.  

• Gimnastyka poranna z wykorzystaniem skakanek. 

• Ćwiczenia oddechowe – Dzieci dmuchają na skrawki papieru leżące na stoliku. 

• Ćwiczenia logopedyczne. 

• Zabawa dydaktyczna Co tu nie pasuje?  

• Zabawa językowa Łąka. Nauczyciel dzieli rytmicznie (na sylaby) nazwy mieszkańców 

łąki i roślin tam występujących np. mo-tyl, bie-dron-ka, cha-bry. Zadaniem dzieci jest 

płynne wypowiedzenie nazw. 

• Słuchanie wiersza B. Szelągowskiej Tęczowa łąka. Nauczyciel wskazuje odpowiednie 

obrazki podczas czytania wiersza (obrazki: motyli, myszy, bociana, pszczoły, dzięcioła, 

konika polnego, osy, bąka). 

• Rozmowa na podstawie wysłuchanego utworu. 

• Zabawa dydaktyczna Nasza łąka. Nauczyciel umieszcza na tablicy obrazek łąki. 

Informuje dzieci, że jej mieszkańcy gdzieś uciekli. Prosi, aby wybrane dziecko 

podchodziło do niego i umieszczało obrazki na dużym obrazku według instrukcji. 

- Na trawie – maki, chabry, ślimak, żaba 

- Wysoko motyle 

- Nisko pszczoły 

• Rozwiązywanie zagadek z użyciem obrazków: bociana, żaby, ślimaka, motyli, maków. 

• Zabawa dydaktyczna Kto mieszka na łące? Nauczyciel prezentuje dzieciom obrazki w 

całości, a następnie miesza połówki obrazków. Zadaniem dzieci jest takie 

dopasowanie połówek obrazków, aby do siebie pasowały. 

• Śpiewanie piosenki Mała biedroneczka. 

• Praca plastyczna – Łąka. 

• Zabawy z językiem angielskim. 

• Zabawa ogólna 

 
 

 


