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TEMAT TYGODNIA: ŁĄKA W MAJU. 

TEMAT DNIA: PIERWSZA KARTKA ZIELNIKA. 

 

 

1. WIERSZYK. 

Wysłuchanie wiersza pt. „Kwiatki – bratki”. 

 

„Kwiatki – bratki” 

Jestem sobie ogrodniczka, 

mam nasionek pół koszyczka, 

Jedne gładkie, drugie w łatki, 

a z tych nasion będą kwiatki. 

 

Kwiatki - bratki i stokrotki, 

dla Malwinki, dla Dorotki. 

Kolorowe i pachnące, 

malowane słońcem. 

 

Mam konewkę z dużym uchem, 

co podlewa grządki suche. 

Mam łopatkę oraz grabki, 

bo ja dbam o swoje kwiatki. 

 

Kwiatki - bratki i stokrotki, 



dla Malwinki, dla Dorotki. 

Kolorowe i pachnące, 

malowane słońcem. 

 

2. PIOSENKA. 

Piosenka pt. „Wiosna”. 

https://www.youtube.com/watch?v=q57wcTk4tAo 

 

3. ZABAWA UMUZYKALNIAJĄCA. 

„Muzyczne stop”  

 https://youtu.be/EFJlIpENH9g 

 

Idziemy, idziemy, idziemy, idziemy i STOP!  

Idziemy, idziemy, idziemy, idziemy i STOP! 

Idziemy, idziemy, idziemy, idziemy i STOP! 

To nasz muzyczny krok. 

Skaczemy, Skaczemy, Skaczemy, Skaczemy i STOP! 

Skaczemy, Skaczemy, Skaczemy, Skaczemy i STOP! 

Skaczemy, Skaczemy, Skaczemy, Skaczemy i STOP!  

To nasz muzyczny krok.  

Biegniemy, Biegniemy, Biegniemy, Biegniemy i STOP! 

Biegniemy, Biegniemy, Biegniemy, Biegniemy i STOP! 

Biegniemy, Biegniemy, Biegniemy, Biegniemy i STOP! 

To nasz muzyczny krok x3 

 

https://www.youtube.com/watch?v=q57wcTk4tAo
https://youtu.be/EFJlIpENH9g


4. PRACA PLASTYCZNA. 

Pokoloruj obrazek. 

 

 

 

 

 

 



5. PROPOZYCJA ZABAW. 

MAGICZNE PUDEŁKO. 

W pudełku należy wyciąć niewielki otwór, tak by dziecko swobodnie mogło włożyć do środka 

rękę. Pokaż dziecku kilka jego zabawek, następnie schowaj je w pudełku i poproś by za 

pomocą dotyku maluszek rozpoznał, co to jest. Dla starszych dzieci wprowadź utrudnienie - 

nie pokazuj, co chowasz do środka. Ta zabawa doskonali koncentrację i logiczne myślenie 

dziecka oraz jego zmysł dotyku.  

 

MASAŻ RELAKSACYJNY „SPACER” 

Wyruszamy w drogę. (uderzamy dłońmi płasko w uda, naśladując odgłosy)                                                       

Teraz trochę pobiegniemy. (szybciej uderzamy)                                         

Wyprzedza nas jeździec na koniu. (wyklepujemy rytm galopującego konia) 

Przechodzimy przez most. (bijemy się w pierś) 

Na brzegu lasu widzimy sarenkę, skradamy się po cichutku, żeby jej nie spłoszyć. (czubkami 

palców dotykamy ud) 

Zaczyna wiać wiatr, coraz silniejszy huragan. (wydmuchujemy powietrze, naśladujemy 

gwizd wiatru) 

Sarenka ucieka wielkimi skokami. (uderzamy mocno dłońmi w uda, unosimy je w górę  

i ponownie uderzamy) 

Wracamy pomału do domu, niektórzy są zmęczeni i wloką się na końcu, szorując nogami. 

(dłonie udają wolne kroki) 

 


