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TEMAT TYGODNIA: ŁĄKA W MAJU.  

TEMAT DNIA: MOTYLE I KWIATY.  

 

 

 

 

1. WIERSZYK. 

Wysłuchanie wiersza pt. „Pierwszy motylek”. 

 

„PIERWSZY MOTYLEK” 

Pierwszy motylek wzleciał nad łąką, 

w locie radośnie witał się ze słonkiem. 

W górze zabłądził w chmurkę i mgiełkę 

sfrunął trzepocząc białym skrzydełkiem. 

A gdy już dosyć miał tej gonitwy, 

pytał się kwiatków, kiedy rozkwitły? 

Pytał się dzieci, kiedy podrosły? 

Tak mu upłynął pierwszy dzień wiosny. 

 

 

2. RYSOWANE WIERSZYKI. 

Rysowany wiersz o motylku. 

https://www.youtube.com/watch?v=kZ9yZ72-3vw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kZ9yZ72-3vw


3. ZGADYWANKI. 

1. Znajdziesz je w cukierni lub na wiosennej łące, 

zanim się rozwiną w kwiaty kwitnące. 

(PĄCZKI) 

2. Kolorowe i pachnące, czy w ogrodzie, 

czy na łące, zawsze chętnie je zbieramy na bukiecik dla swej mamy. 

(KWIATY) 

3. Chociaż to miesiąc długi, to najkrócej się nazywa. 

I co roku tym się chlubi, że zielenią świat okrywa. 

(MAJ) 

4. Jak ten kwiatek się nazywa, 

co słowo „pan” w nazwie ukrywa? 

(TULIPAN) 

 

4. ZABAWA UMUZYKALNIAJĄCA.  

„BOOGIE WOOGIE” 

https://www.youtube.com/watch?v=sXqaZUp2N-w 

Boogie boogie woogie. 

Do przodu prawą rękę daj. 

Do tyłu prawą rękę daj. 

Do przodu prawą rękę daj. 

I pomachaj nią. 

Bo przy boogie woogie trzeba pokręcić się. 

No i klaskać trzeba raz, dwa, trzy. 

 

Boogie woogie ahoj. x3 

I od nowa zaczynamy taniec ten. 

 

Do przodu lewą rękę daj. 

Do tyłu lewą rękę daj. 

Do przodu lewą rękę daj. 

https://www.youtube.com/watch?v=sXqaZUp2N-w


I pomachaj nią. 

Bo przy boogie woogie trzeba pokręcić się. 

No i klaskać trzeba raz, dwa, trzy. 

 

Boogie woogie ahoj. x3 

I od nowa zaczynamy taniec ten. 

 

Do przodu prawą nogę daj. 

Do tyłu prawą nogę daj. 

Do przodu prawą nogę daj. 

I pomachaj nią. 

Bo przy boogie woogie trzeba pokręcić się. 

No i klaskać trzeba raz, dwa, trzy. 

 

Boogie woogie ahoj. x3 

I od nowa zaczynamy taniec ten. 

 

Do przodu lewą nogę daj. 

Do tyłu lewą nogę daj. 

Do przodu lewą nogę daj. 

I pomachaj nią. 

Bo przy boogie woogie trzeba pokręcić się. 

No i klaskać trzeba raz, dwa, trzy. 

 

Boogie woogie ahoj. x3 

I od nowa zaczynamy taniec ten. 

 

Boogie woogie ahoj. x3 

I od nowa zaczynamy taniec ten. 

 

5. PROPOZYCJA ZABAW.  

ĆWICZENIA ODDECHOWE  

„Ćwiczenia oddechowe z piórami” 
Dziecko dmucha na piórko tak, by utrzymywało się w powietrzu, wirowało i nie spadło na 

podłogę. 

 

 



„Nadmuchiwanie baloników” 

Dziecko naśladuje czynność nadmuchiwania balonu: nabiera powietrze przez nos i pompuje 

balon. Do zabawy może wykorzystać również prawdziwy balonik. 


