
Realizacja Podstawy Programowej w grupie " Motylki" w tygodniu od 18.05 do 22.05. 2020 roku. 
Program został dostosowany do możliwości dziecka i został stworzony zgodnie z podstawą programową na 

rok przedszkolny 2019/2020. 

Data 
realizacji

Temat Treści Nr kart 
pracy, linki, zadania



18.06 
Poniedziałek

Mieszkańcy 
łąki

1.Proponuję obejrzeć z dzieckiem obrazki\ 
nagrania łąk i jej mieszkańców(możliwie 
ktoś ma w domu książki z obrazkami łąk, 
robaczków i owadów). Rozmowa na temat 
obejrzanego. 

2. Słuchanie opowiadania A. Widzowskiej 
Łąka. 
Był piękny majowy dzień i przedszkolaki 
wybrały się na spacer. Chłopcy bardzo 
chcieli iść na boisko, żeby popatrzeć, jak 
trenują piłkarze, ale pani powiedziała, że na 
łące dzieje się o wiele więcej ciekawych 
rzeczy. 
– Przecież łąka to tylko trawa, nic więcej tam 
nie ma – zmartwił się Tomek. 
– Na pewno są ptaki. Dziadek mi o nich 
opowiadał – odezwał się Olek. – Może nawet 
będzie jakieś gniazdko. 
– A w gniazdku jajeczka – dodała Ada. 
– Postaramy się policzyć na palcach 
wszystkich mieszkańców łąki. Dobrze? – 
zaproponowała pani. 
Dzieci chętnie się zgodziły i zaczęła się 
wspaniała zabawa. 
– Konik polny! – zauważyła Kasia. 
– Ale wysoko skacze! 
– A ja widzę biedronki – Małgosia położyła 
jedną z nich na rączce, a dzieci podeszły 

1. Łąka i jej mieszkańcy 
https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/233578-
łąka-i-jej-mieszkańcy 

2. Informacje o łące 
https://www.youtube.com/watch?v=toHxCZxUjac 

3. Praca plastyczna mieszkańcy łąki 
https://www.youtube.com/watch?v=ac005YUARcc 

https://www.youtube.com/watch?v=toHxCZxUjac
https://www.youtube.com/watch?v=ac005YUARcc


19.05 
Wtorek

Biedroneczki 1. Wprowadzenie – omówienie wyglądu 
biedronki. 
(Obrazek biedronki, rysunek biedronki bez 
kropek, 7 kropek. Dorosły pokazuje dziecku 
obrazek biedronki z 2 oraz z 7 kropkami. 
Informuje dzieci, że w naszym kraju 
występują biedronki z 2 i 7 kropkami. 
Następnie pytamy: Jaka jest biedronka?, Jak 
wygląda? Dziecko opisuje jej wygląd, swoje 
skojarzenia itp. Następnie pokazujemy 
rysunek i pytamy, czego brakuje biedronce. 
Po przyklejeniu wszystkich kropek dziecko 
wspólnie z rodzicem liczą kropki na 
biedronce. 

2. Praca plastyczna „Biedronka” 

3. Osłuchanie ze słowami i melodią piosenki 
Mała biedroneczka (sł. i muz. K. Bożek-
Gowik). 

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,  
przynieś mi kawałek chleba.  
2. Mała biedroneczka siedem kropek miała,  

1.Obrazek biedronki. 
https://i.pinimg.com/originals/d5/c6/55/
d5c65534df0c6ac23f689d85cc2dee02.jpg 

2. Praca plastyczna biedronka 
https://www.firefliesandmudpies.com/paper-plate-
ladybug/ 

3.  Biedronka  bez kropek 
https://cdn.funwithmama.com/wp-content/uploads/
2011/08/LadybugCutPaste.pdf 

4. Piosenka „Mała biedroneczka” 
https://www.youtube.com/watch?v=BeLMx4273_E 

5. Łąka w maju 
https://dokis.pl/events/view-rep/
biblioteczna-akademia-malucha--
rosna-sobie-kwiatki-na-lace-4395 

Mniszek 
https://zielniklodzki.pl/atlas-roslin/
mniszek-lekarski/ 

Chaber 
https://www.swiatkwiatow.pl/
poradnik-ogrodniczy/chaber-
blawatek-id1302,g7.html 

Mak polny 

https://i.pinimg.com/originals/d5/c6/55/d5c65534df0c6ac23f689d85cc2dee02.jpg
https://www.firefliesandmudpies.com/paper-plate-ladybug/
https://cdn.funwithmama.com/wp-content/uploads/2011/08/LadybugCutPaste.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=BeLMx4273_E
https://dokis.pl/events/view-rep/biblioteczna-akademia-malucha--rosna-sobie-kwiatki-na-lace-4395
https://zielniklodzki.pl/atlas-roslin/mniszek-lekarski/
https://www.swiatkwiatow.pl/poradnik-ogrodniczy/chaber-blawatek-id1302,g7.html


20.05 
Środa

Co dzieje się 
na łące?

1. Nauka I zwrotki piosenki Mała 
biedroneczka. 

2. Karta pracy, cz. 2, nr 16 
Dzieci: 
−−opisują, co widzą na obrazku, 
−liczą zwierzęta na obrazku: pszczoły, 
motyle, żaby i bociany, 
−rysują w ramce odpowiednią liczbę kropek 
przy obrazkach tych zwierząt, 
−opisują wygląd wianka na pierwszym 
rysunku, 
−szukają takiego samego wśród pozostałych. 

3. Praca plastyczna Owady na łące. 
Plastelina lub glina, zielona krepina, 
nożyczki, tektura lub sztywny karton. 
Dzieci wyrabiają plastelinę w dłoniach, 
nadając jej plastyczną formę. Wykonują 
podobiznę owada mieszkającego na łące: 
motyla, pszczołę, osę, mrówkę, bąka, żuka, 
muchę. Wykonują wspólną makietę łąki – 
nacinają zieloną krepinę, umieszczają na niej 
swoje prace. (jak nie macie Państwo  
plasteliny, to może być kolorowanka, czy 
praca plastyczna z innymi materiałami) 

4. Zabawa z pokazywaniem Lata mucha. 
Dorosły recytuje rymowankę, a dzieci 

Motyl z plasteliny 
https://pl.play-azlab.com/hobbi/
45109-babochka-iz-plastilina-
svoimi-rukami.html 

Pomysł na prace plastyczną  z 
plastyliny 
http://edufunkids.com/biedronka-i-
pszczola-praca-plastyczno-
techniczna-z-wykorzystaniem-
lupiny-po-orzechu-wloskim/ 

https://pl.play-azlab.com/hobbi/45109-babochka-iz-plastilina-svoimi-rukami.html
http://edufunkids.com/biedronka-i-pszczola-praca-plastyczno-techniczna-z-wykorzystaniem-lupiny-po-orzechu-wloskim/


21.05 
Czwartek

Kwiaty 
majowej łąki

1. Nauka II zwrotki piosenki Mała 
biedroneczka 

2. Zabawa z pokazywaniem Wianek dla 
mamy. 
Dzieci pokazują ruchem słowa opowiadania  
Dorosły czyta: 
Na majowej łące rosną różnokolorowe 
kwiaty, (unoszą dłonie od podłogi w górę), 
pachnące maki, konwalie, fiołki i rumianki. 
(unoszą dłonie do nosa, robią wdech nosem), 
Dzieci przyszły na łąkę maszerują po sali, 
i nazrywały kwiatów, (wykonują ruch 
zrywania kwiatów), 
z których uplotły wianek dla mamy. robią 
młynek przedramionami przed sobą, 
Zaniosły mamie niespodziankę, (maszerują w 
miejscu), łączą dłonie na wysokości piersi, 
a mama uśmiechnęła się i mocno przytuliła. 
splatają ręce na wysokości ramion. 

3. Oglądanie roślin łąkowych.( jeśli jest 
możliwość przyniesienia dzieciom do domu 
kwiatów, lub obejrzeć na spacerze) 
(mniszka, niezapominajki, fiołka, bratka itp. 
Oglądanie roślin, rozpoznawanie znanych 
dzieciom roślin. 

4. Słuchanie piosenki o łące. Rozmowa 

Piosenka o łące 
https://www.youtube.com/watch?
v=VL-IW-Xy0Jo 

Rośliny łąkowe: 
Mniszek 
https://zielniklodzki.pl/atlas-roslin/
mniszek-lekarski/ 

Niezapominajki 
https://allegro.pl/oferta/urocza-
niezapominajka-alpejska-mieszanka-
kolorow-7272095981 

Fiołki 
https://www.mojpieknyogrod.pl/
galeria/wiosenne-fiolki-rogate/
fiolki-rogate-viola-cornuta-zdj-
fotolia-com 

Bratki 
https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/
graj/kwiaty/186347-śliczne-bratki 

https://www.youtube.com/watch?v=VL-IW-Xy0Jo
https://zielniklodzki.pl/atlas-roslin/mniszek-lekarski/
https://allegro.pl/oferta/urocza-niezapominajka-alpejska-mieszanka-kolorow-7272095981
https://www.mojpieknyogrod.pl/galeria/wiosenne-fiolki-rogate/fiolki-rogate-viola-cornuta-zdj-fotolia-com


22.05 
Piątek

Jak tu 
pięknie i 
wesoło

1. Zabawa językowa Łąka. 
Dorosły dzieli rytmicznie (na sylaby) nazwy 
mieszkańców łąki i roślin tam występujących 
(np. mo-tyl, bied-ron-ka, chab-ry). Zadaniem 
dziecka jest płynne wypowiedzenie nazw. 

2. Słuchanie wiersza B. Szelągowskiej 
Tęczowa łąka. 
Obrazki: motyli, myszy, bociana, pszczoły, 
dzięcioła, konika polnego, osy, bąka, 
dżdżownicy. 
Wskazujemy odpowiednie obrazki podczas 
czytania wiersza. 
Lśni jak tęcza – łąka w maju. 
Kolorów tu tyle! 
Na stokrotkach, mleczach, makach 
siadają motyle. 
Z norki właśnie wyszła myszka, 
a za nią jej dzieci. 
A nad nimi, w stronę stawu 
wielki bocian leci. 
Pszczółka bawi się w kolory - 
czerwonego szuka. 
Gdzieś na samym skraju łąki, 
dzięcioł w drzewo stuka. 
Konik polny już się zmęczył 
i gra coraz ciszej. 
A do taktu, na rumianku 
osa się kołysze. 

Obrazki:  
Motyli 
https://pl.wikipedia.org/wiki/
Motyle#/media/
Plik:Tagpfauenauge.jpg 

Myszy 
https://pl.wikipedia.org/wiki/
Motyle#/media/
Plik:Tagpfauenauge.jpg 

Bocian 
https://pl.wikipedia.org/wiki/
Bocian_biały#/media/
Plik:Ciconia_ciconia_-
Mscichy,_Grajewo_County,_Poland-
8.jpg 

Pszczoły 
https://pl.wikipedia.org/wiki/
Pszczoła_robotnica#/media/
Plik:Todd_Huffman_-
_Lattice_(by).jpg 

https://pl.wiktionary.org/wiki/
konik_polny#/media/Plik:Criquet.
1(L).jpg 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Motyle%23/media/Plik:Tagpfauenauge.jpg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Motyle%23/media/Plik:Tagpfauenauge.jpg
https://pl.wiktionary.org/wiki/konik_polny%23/media/Plik:Criquet.1(L).jpg



