
Dzień dobry  

Kochane Dzieci, drodzy Rodzice dzisiejsze spotkanie rozpoczniemy od gimnastyki. Sówki 

lubiły tę zabawę w przedszkolu, mamy nadzieję, że chętnie ją sobie przypomną.   

W naszej przedszkolnej wersji zakończenie piosenki to słowa:  

Głowa, ramiona, kolana, pięty, 

kolana, pięty,  kolana, pięty, 

głowa, ramiona, kolana, brzuch 

jestem sobie wielki ZUCH   

 

Zapraszamy do zabawy również Rodziców, gimnastyka to naprawdę dobra sprawa!  

Uwaga! Nagranie trwa 2 min. 10 s. – warto odtwarzać  je w tzw. pętli 

https://www.youtube.com/watch?v=l-P0PfiZp9E 

Usiądźcie teraz wygodnie, bo gimnastykować się będą tylko ręce i paluszki, pokazujące grę 

na różnych instrumentach: 

Ja dziesięć palców mam i na pianinie gram. 

Ja dwie ręce mam i na bębenku gram. 

Ja dziesięć palców mam i na trąbce gram. 

Ja dwie ręce mam i zaklaszczę wam. 

Sprawne ręce będą wam potrzebne do wyczarowania łąki.   

A co będziecie robić, podpowie Wam zagadka: 

W środku koło, na nim płatek,  

drugi płatek, trzeci płatek, 

czwarty płatek, piąty płatek … 

i jest kwiatek. 

 

Pachnący kwiatek 

Do wykonania pachnącego kwiatka potrzebne będą: płatki kosmetyczne, nakrętka od butelki, 

klej, nożyczki, koło z papieru kolorowego oraz spożywcze olejki zapachowe i farby akwarele.  

Koło z papieru kolorowego nacinamy do jego środka i robimy lejek (środek kwiatka). Teraz  

przyklejamy do jego brzegów płatki kosmetyczne, tworząc kwiatek. Do nakrętki od butelki 

wlewamy farbę wymieszaną z wodą i olejek zapachowy. Wkładamy do tego roztworu 

kwiatek i czekamy, aż się nasączy. Kwiat staje się na naszych oczach piękny, kolorowy i 

pachnący, sprawdźcie sami… Jeżeli zabawa podobała się Wam, wyczarujcie więcej kwiatków. 

Mogą mieć różne kolory i zapachy. 

https://www.youtube.com/watch?v=l-P0PfiZp9E


 
 
 
 Zagadkowa łąka 
Zapraszamy was do rozwiązywania zagadek o mieszkańcach łąki. Posłuchajcie i popatrzcie 
 Uwaga! Nagranie trwa 3 minuty 47 s 
 
https://www.youtube.com/watch?v=eIe_iAcpQJg 
 
Lornetki z rolek po papierze toaletowym 
Teraz poszukajcie w domu rolek po papierze toaletowym albo po kuchennych ręcznikach. 
To bardzo dobry materiał na zrobienia lornetki albo lunety potrzebnej do obserwacji 
wiosennej przyrody. Dwie rolki sklejamy ze sobą, ozdabiamy w dowolny sposób i już mamy 
do lornetkę potrzebną do zabawy w badacza przyrody.   
 
Wiosenny spacer 
Teraz zapraszamy Was na spacer po łące. Musimy stąpać uważnie po zielonej trawie , aby 
nie zdeptać któregoś z jej mieszkańców. Zabierzcie ze sobą lornetkę albo lunetę!  
 
Drodzy Rodzice, będzie to opowieść ruchowa połączona z ćwiczeniami artykulacyjnymi, 
którą możecie modyfikować w zależności od potrzeb. Spacer odbywa się po mieszkaniu, w 
dziecięcej wyobraźni. Mogą mu towarzyszyć dźwięki prawdziwej łąki. Link do tych 
odgłosów: https://www.youtube.com/watch?v=IoC7WCfx6Z0   
Uwaga! Nagranie trwa 1 min. 19 s – warto odtwarzać  je w tzw. pętli 
  
Jest piękny, wiosenny dzień, wybieramy się na wycieczkę na łąkę. Słoneczko jak to wiosną 
bywa, ogrzewa nas swoimi promieniami. Jest nam miło i ciepło. Rozglądamy się dookoła 
(przyda nam się luneta albo lornetka). Trawy szumią. Wszędzie rosną kolorowe i pachnące 
kwiaty. Dmuchamy na dmuchawce, nasionka wesoło wirują. 

https://www.youtube.com/watch?v=eIe_iAcpQJg
https://www.youtube.com/watch?v=IoC7WCfx6Z0


Nagle, zatrzymujemy się i nasłuchujemy. To pracowite pszczółki zbierają pyłek z 
kwiatów (pokażcie jak latają i bzyczą pszczółki: bzz, bzz). 
 Na małym listku siedzi konik polny, który gra swój koncert, zobaczmy go z bliska (kucnijcie 
i powiedzcie: cyk, cyk, cyk). 
O, popatrzcie! Spacerują biedronki, otrzepują łapki z rosy (pomachajcie rękoma).  
Przy małym strumyku wesoło skaczą zielone żabki. Radośnie kumkają i rechoczą (pokażcie 
jak skaczą i kumkają: kum, kum, rech, rech). 
Ojej co to? Żabki ucichły, bo nad strumyk zbliża się bocian (wysoko unoście nogi, mówiąc: 
kle, kle, kle. Następnie stań na jednej nodze, drugą opierając o kolano). 
 Przed bocianem do norki schowała się też mała myszka (pokażcie jak porusza się myszka i 
postarajcie się naśladować jej głos: pi, pi, pi). 
Czas wracać do domu, ale co to - nad łąką fruwają piękne, kolorowe motyle. One 
podziwiają łąkę z góry. Przyglądamy im się z zachwytem i machamy ręka na pożegnanie. 
Do zobaczenia 
  
Drogie dzieci, gdy będziecie z Rodzicami gdzieś poza Warszawą, np. na wsi, spróbujcie 
poszukać na łące bociana i innych jej mieszkańców. Koniecznie w obecności Rodziców. Jeśli 
się uda, zróbcie im zdjęcia. Obejrzymy je z wielkim zainteresowaniem, kiedy spotkamy się 
w przedszkolu. Serdecznie pozdrawiamy – panie Małgosia i Jola. 
 

 


