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1. Rodzinna gimnastyka. 

Zaproście do gimnastyki całą rodzinę – wspólne ćwiczenia do świetny pomysł na wspaniałą 

zabawę   

https://www.youtube.com/watch?v=Jlf5leeppBU 

 

2. „Łąka” – osłuchanie z piosenką, nauka słów piosenki.  

PIOSENKA „ŁĄKA” (w załączniku) 

1. Na wiosennej łące tańczyły zające, po trawie skakały z łąką się witały. Witały ślimaka, 

motyla i szpaka, żabę, kreta, muchę, mrówkę i ropuchę.  

Ref.: Hej, ha, raz, dwa, trzy, z zajączkami zatańcz ty! Hej, ha, raz, dwa, trzy, z zajączkami 

tańcz i ty.  

2. Na wiosennej łące tańczyły zające, po trawie skakały kwiatki oglądały. Oglądały bratki, 

fiołki i bławatki , mlecze i rumianek przez calutki ranek.  

Ref.: Hej, ha, raz, dwa, trzy,… 

3. „Motyle nad łąką” – zabawa plastyczna. 

Wykonanie motyla według instrukcji- Wyprawka plastyczna karta 48. 

4. „Ile kropek ma biedronka” – zabawa ruchowa z elementem liczenia: 

przeliczanie dźwięków. 

Dziecko porusza się w rytm piosenki „Łąka”. Rodzic co jakiś czas zatrzymuje piosenkę i 

wypowiada hasło „Ile kropek ma biedronka?”- dziecko zatrzymuje się, a rodzic wystukuje 

(np. kredką o stół), określoną liczbę dźwięków, np. 3. Zadaniem dziecka jest policzenie, 

powiedzenie i pokazanie na palcach liczby usłyszanych dźwięków. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Jlf5leeppBU


5. „Boćki i żaby” – zabawa ortofoniczna. 

W zabawie bierze udział rodzic/starsze rodzeństwo oraz dziecko. Rodzic czyta wyznaczone 

fragmenty wiersza, a dziecko naśladuje dźwięki wydawane przez bociana (kle, kle, kle) lub 

żaby (kum, kum, kum) jednocześnie wystukując rytm na dwóch drewnianych klockach. 

BOĆKI I ŻABY 

B.S.Kossuth 

Rodzic: 

Przyleciały boćki 

zza dalekich mórz, 

klekotały głośno: 

-Wróciłyśmy już! 

Dziecko: 

Kle kle kle! 

Kle kle kle! 

Rodzic: 

A nad stawem w trawie 

padł na żabki strach. 

-Boćki przyleciały! 

Och, och, ach, ach! 

Dziecko: 

Kum, kum, kum! 

Kum, kum, kum! 

Rodzic: 

Żabki przestraszone 

hyc! Do wody -hyc! 

Boćki chodzą, brodzą... 

Nie znalazły nic! 



Dziecko: 

Kum, kum, kum! 

Kum, kum, kum! 

Kle kle kle! 

Kle kle kle! 

 

6. „Co lata nad łąką” – rozwiązywanie zagadek.  

Jest taka maleńka, a tak dzielnie lata. 

Nawet dzieci wiedzą, że jest piegowata. (biedronka) 

 

Choć jest bardzo mały, z nikim się nie liczy- 

Podstępnie krew pije i okropnie bzyczy. (komar) 

 

Ten owad od wiosny przez calutkie lato, 

Trudzi się dla ludzi i nie chce nic za to. (pszczoła) 

 

Po rozwiązaniu zagadki, dziecko dzieli nazwę owada na sylaby. 

 


