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TEMAT TYGODNIA: ŁĄKA W MAJU. 

TEMAT DNIA: MIESZKAŃCY ŁĄKI. 

 

Dziś dowiesz się, kto mieszka na łące. 

 

 

1. WIERSZYK. 

Wysłuchania wiersza pt. „Dni wiosenne”. 

„Dni wiosenne” 

Ach, motylki już fruwają, 

dni wiosenne przybywają, 

rybki w stawie się pluskają, 

plim i plum i plim i plum. 

Turkaweczka w lesie grucha, 

brzęczy pszczółka, 

bzyka mucha. 

Kumka żaba i ropucha, 

kum, kum, kum, kum. 

Wystrzeliły kwiatów pąki. 

Ćwirlą pliszki i skowronki. 

Wiosna dzwoni w leśne dzwonki, 

din, din, din, din. 

Świat się śmieje 

razem z Misiem, 



pachną kwiatki, łąk strojnisie, 

i chrabąszcze zleciały się 

z prawie wszystkich świata stron. 

Z traw wyjrzały już pierwiosnki, 

w gaju śpiewa 

wdzięczne piosnki, 

muzykalny i beztroski, 

muzykalny słowik - zuch. 

Aż z radości krowa grucha, 

ryczy pszczoła, kumka mucha, 

a Puchatek w słońcu pucha, 

puch, puch, puch! 

 

2. ZABAWA Z MUZYKĄ. 

Zabawa ruchowa przy piosence pt. „My jesteśmy żabki”. 

https://www.youtube.com/watch?v=bSvnVcfC3-s 

 

1. My jesteśmy żabki. (palcami pokazujemy na siebie) 

Mamy cztery łapki. (pokazujemy ręce) 

Skaczemy po trawie. (skaczemy) 

Bocian nas nie złapie. (pokazujemy palcem znak NIE) 

Ref: Hop, hop, hop. 

Skaczą żabki w bok. (skaczemy jak żaby w bok) 

Hop, hop, hop. 

Skaczą żabki w przód. (skaczemy jak żaby do przodu) 

Hop, hop, hop. 

https://www.youtube.com/watch?v=bSvnVcfC3-s


Skaczą żabki w tył. (skaczemy jak żaby do tyłu)  

Hop, hop, hop. 

Skaczą ile sił. 

 

2. My jesteśmy żabki. (pokazujemy na siebie) 

Po to mamy łapki. (pokazujemy ręce) 

By popływać w stawie. (machamy rękoma na kształt pływania) 

I skakać po trawie. 

Ref: Hop, hop, hop. 

Skaczą żabki w bok. (skaczemy jak żaby w bok) 

Hop, hop, hop. 

Skaczą żabki w przód. (skaczemy jak żaby do przodu) 

Hop, hop, hop 

Skaczą żabki w tył. (skaczemy jak żaby do tyłu) 

Hop, hop, hop. 

Skaczą ile sił. / x2 

 

3. WIOSENNE ZAGADKI. 

 

1. Przez śnieg się dzielnie przebijają 

i śnieżnobiałe płatki mają. 

(PRZEBIŚNIEGI) 

2. On pierwszy do nas z ciepłych krajów wrócił 

i nad polami piosenkę zanucił. 

(SKOWRONEK) 

3. Czerwona w czarne kropki, to zagadka cała,  



każdy przecież wie, jak zwie się ta istota mała. 

(BIEDRONKA) 

4. Co buduje każdy ptak, by chować pisklęta,  

a tylko kukułka, o tym nie pamięta? 

(GNIAZDO) 

5. Przysiadły na topoli. Stare gniazdo poznały! 

Dzieciom na powitanie o wiośnie klekotały. 

(BOCIANY) 

 

4. RUCH TO ZDROWIE. 

RZUCANIE PIŁECZKAMI. 

Zabawa polega na rzucaniu piłeczkami do celu. Należy wyznaczyć linię, a po drugiej stronie 

koło (miejsce, do którego należy celować piłką). Stojąc na linii trzeba próbować rzucać piłką 

tak, by wpadła do wyznaczonego obszaru.   

Celem tej zabawy jest doskonalenie umiejętności rzucania. 

Do „narysowania” koła można wykorzystać np. sznurek. 

Odległość dziecka od koła nie powinna być większa niż 30-40 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. PRACA PLASTYCZNA. 

Pokoloruj obrazek. 

 

 

 


