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POMPIKOWE DOMOWE PRZEDSZKOLE

Łąka w maju

Witajcie Żuberki!

Przedstawiamy propozycje zadań i zabaw, które możecie wykorzystać w nadchodzącym
tygodniu:

1. Posłuchajcie piosenki ,,Wiosna na łące&quot; .Możecie razem pośpiewać https://w
ww.youtube.com/watch?v=814z9Tpphkw

- kto przybył na łąkę?

- co zaczęło się dziać na łące kiedy przyszła wiosna?

- co to znaczy, że świerszcz stroi skrzypce?
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- wymień mieszkańców łąki, o których jest mowa w piosence?

Wiosna na łące (sł. i muz. Jolanta Kucharczyk)
I. Dziś na łąkę przyszła Wiosna
w kwiecistej sukience,
budzi maki i stokrotki,
jaskry i kaczeńce.
Ref.: Ptaki trele wyśpiewują,
świeci ciepłe słońce,
w rosie kąpią się biedronki.
Wiosna już na łące!
II. Świerszcz zielone stroi skrzypce,
da dziś pierwszy koncert.
Tańczą pszczoły i motyle,
żabki i chrabąszcze.
Ref.: Ptaki trele wyśpiewują,
świeci ciepłe słońce,
w rosie kąpią się biedronki.
Wiosna już na łące!
III. Tak się wszyscy cieszą wiosną,
tańczą i śpiewają,
nawet krecik wyszedł z norki,
z myszką pląsa żwawo.
Ref.: Ptaki trele wyśpiewują,
świeci ciepłe słońce,
w rosie kąpią się biedronki.
Wiosna już na łące!

2. Kolorowa gąsienica na zielonym listku - praca z kolorowego papieru w oparciu o
filmik
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https://www.youtube.com/watch?v=NADn8p5Tv4c&amp;fbclid=IwAR0Qpyh1Zkv9Bn5aLwffV
UM6c3_zOkEXinhsV70Dt6yskBuOOkZ7m6mUShI

3. Obejrzyjcie wędrówki Skrzata Borówki. Dziś razem z nim odwiedzicie łąkę i poznacie
jego mieszkańców.
https://www.youtube.com/
watch?v=LKLf5EN1Ff4

4. „Motyle”- obejrzyjcie dowolny obrazek motyla w lusterku,a potem patrząc do
lusterka postarajcie się odrysować takiego samego lub podobnego motylka.

5.

Zachęcamy do obejrzenia programu:

https://vod.tvp.pl/video/domowe-przedszkole,okiem-owada,44877

6.
Posłuchajcie opowiadania Małgorzaty Strękowskiej Zaremby ,,Zabawa w
chowanego&quot;

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

Za lasem płynie strumyk, za strumykiem rozpościera się łąka, na łące rosną zielona trawa i
stokrotki o biało-żółtych kwiatach. I jeszcze wiele innych kolorowych kwiatów i zielonych roślin.
Pewnego dnia biedronka, żabka, konik polny i motyl cytrynek bawili się na łące w chowanego.
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– Jeden, dwa, trzy... – mała biedroneczka odliczyła do dziesięciu i rozejrzała się dookoła. –
Zaraz was znajdę – zawołała, pewna siebie. Po chwili wykrzyknęła radośnie:

– Widzę cię, żabko! Siedzisz pod liściem mlecza! Biedronka sfrunęła na liść i zajrzała pod
spód. Coś takiego! Żabki tam nie było. Wszędzie tylko zielone źdźbła trawy i liście roślin
łąkowych tak samo zielone jak żabka. „To nie ten liść” – pomyślała i przeniosła się na sąsiedni,
a potem na kolejny. O! Coś zielonego mignęło jej przed oczami! Biedronka rozpostarła małe
skrzydełka.

– Mam cię, koniku polny! Siedzisz między koniczynkami! Widzę cię! Zaraz będziesz
zaklepany – ucieszyła się z odkrycia. – I hop! – biedroneczka usiadła na listku koniczyny.
„Znowu nic?” – nie mogła się nadziwić, że pośród zieleni nie ma nawet śladu konika polnego. –
Zdawało mi się – westchnęła, jednak już po chwili uśmiechnęła się szeroko. „Cytrynka na
pewno znajdę. Jest większy od konika polnego i ruchliwszy od żabki” – pomyślała. Wzbiła się w
górę, żeby objąć wzrokiem całą łąkę. Żółty kolor przyciągnął jej uwagę. – Jest! Widzę cię,
motylku! Już po chwili siedziała na płatku stokrotki. Jednak to był tylko kwiat, a dookoła –
tysiące podobnych. Czy któryś z nich był motylem cytrynkiem? Z pewnością nie.

– Żabka, konik polny i motylek poszli sobie, a mnie zostawili – powiedziała rozczarowana
biedronka. Zrobiło się jej bardzo przykro, że przyjaciele tak z nią postąpili.

– Mylisz się, biedroneczko – odezwał się mądry ślimak. – Twoi przyjaciele wciąż są na łące.
Trudno znaleźć zieloną żabkę i zielonego konika polnego pośród zielonej trawy. Niełatwo też
wypatrzyć żółtego motyla, gdy łąka żółci się od kwiatów. Tak jednak powinno być. Barwa chroni
twoich przyjaciół przed niebezpieczeństwem. Ci, którzy na nich polują, mają wielki kłopot z
odróżnieniem motyla od kwiatka albo konika polnego czy żabki od zielonych liści.

– To prawda – z zieleni wyskoczyli roześmiani przyjaciele biedronki: żabka i konik polny.

– Najprawdziwsza prawda – potwierdził motylek cytrynek i wyfrunął z kępy żółtych jaskrów.

– Nie przejmuj się, biedroneczko, że nas nie znalazłaś. Teraz ja będę szukał. Ukryj się
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dobrze. Żabka i konik polny też.

Biedronka ucieszyła się z takiej zamiany. Ale gdzie znaleźć kryjówkę? Dookoła tyle zieleni.
Czerwona biedronka w czarne kropki będzie widoczna z daleka. Szczęśliwie brzegiem rzeki
szła uśmiechnięta od ucha do ucha Ada. Usiadła na skraju łąki, żeby odpocząć. Miała na sobie
czerwone spodenki w czarne kropeczki. Biedroneczka aż wstrzymała oddech z zachwytu. –
Lecę – powiedziała sobie. Skrzydełka, choć małe, poniosły ją na skraj łąki. Usiadła leciutko na
pięknych spodniach dziewczynki i... znikła. A może wciąż tam siedzi. Jak myślicie?

- w co bawili się żabka, konik polny, biedronka i motylek cytrynek?

- dlaczego biedronka nie mogła odnaleźć przyjaciół?

- co to jest barwa ochronna?

7. ,,Mieszkańcy łąki’’- spróbujcie rozwiązać zagadki i sprawdzić swoje wiadomości na
temat łąki i jej mieszkańców.

·
do słuchania- https://www.youtube.com/watch?v=LIsNWZUA8X4
https://www.youtube.com/watch?v=toHxCZxUjac https://www.youtube.com/watch?v=toHxCZ
xUjac

·

do czytania:
*Nad stawem nad łąką sporo się ich zbiera, a każda z nich podobna jest do helikoptera.

(ważka)
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*Zimą siedzi za kominem, latem w trawie cyka. Czy już odgadliście co to za muzykant? (świe
rszcz)
* Jest pracowita a cały jej trud, na pewno docenisz jeśli lubisz miód. (pszczoła)
* Mieszka w kącie, w zimie, w lecie i na muchy sieci plecie.(pająk)
* Nią co bzyka oraz lata, szyję swą przystraja tata. (mucha)
*Bardzo malutka, lecz pracowita, ciągle wędruje po różnych ścieżkach. Z drobnych igiełek
buduje kopiec, w którym ich z tysiąc naraz zamieszka. (mrówka)
*Bzyczy koło ucha, nie osa, nie mucha. Gdy cię ukłuje, swędzący bąbel wyskakuje. (komar)
*W kropki ma spódnice, lubi zjadać mszyce. Wysyłają ją do nieba, po mały kawałek chleba. (
biedronka)
* On kiedy tylko zbudzi się słońce, z kwiatka na kwiatek lata po łące, by wszystkich którzy są
w okolicy, barwą skrzydełek swoich zachwycić.
(motyl)

8. Spróbujcie namalować ,,Wiosnę na łące&quot;.Do wykonania tej pracy plastycznej
nie potrzeba wielu rzeczy- tylko farbki, kartka i troszkę wyobraźni.
https://www.youtube.com/watch?v=q85x875FfGc

9. Wiosna sprzyja aby troszkę więcej się poruszać. Włączcie sobie filmik i poćwiczcie
wspólnie z mamą. Pamiętajcie- ruch to zdrowie!!!

h ttps://www.youtube.com/watch?v=FacAJxiIzh4

10. Zachęcamy Was dziś do pokolorowania wybranego obrazka zgodnie z podanym na nim
kodem. Wykonane zadania możecie schować do teczki i przynieść po powrocie do
przedszkola. Do pobrania:

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2016/12/KARTY-PRACY-ZESTAW-3.pdf

11. Odgłosy na łące– zabawa dźwiękonaśladowcza. Rodzic czyta wiersz, a dziecko
naśladuje wyraźnie odgłosy z wiersza:
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Na łąkę idą dzieci – tup, tup, tup.

Wysoko motyl leci – fru, fru, fru.

Pszczółka nektar zbiera – bzy, bzy, bzy.

Gąsienica listek zżera – mniam, mniam, mniam.

Pasikonik podskakuje żwawo – hop, hop, hop.

Biedronka wszystkim bije brawo – klap, klap, klap.

12.Zabawa ruchowa do piosenki „Pszczółka śpi w ogrodzie&quot; - zaproście do zabawy
wszystkich domowników

https://www.youtube.com/watch?v=O-qZO2Pfzxc

13. Zabawa orientacyjno- porządkowa „Pszczoły i kwiaty”- zaproście do zabawy
rodzeństwo i rodziców. Rozrzucamy w dowolnych miejscach szarfy/ poduszeczki
&quot;kwiaty&quot;. Dzieci &quot;pszczoły&quot; biegają na palcach w rytmie muzyki między
szarfami/ poduszeczkami. Na hasło &quot;kwiaty&quot; zajmują miejsce w najbliżej leżącej
szarfie i przechodzą do przysiadu.
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14. Znajdź różnice:

https://przedszkouczek.pl/wp-content/uploads/2020/05/ZnajdzRozniceLaka.pdf

POWODZENIA ŻUBERKI

panie: Anetta Trusiewicz Kolinko, Halina Pawluczuk, Anna Hałaburda
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