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Plan pracy dydaktyczno - wychowawczej na miesiąc maj w gr. Fasolki – 4 – latki. 
Temat kompleksowy: 

3. Łąka w maju. 

 
 

Tydzień III – 18 – 22. 05. 2020 – Łąka w maju 

 

Dzień 1 „Mieszkańcy łąki” 

 

Książka, karta 

pracy, wyprawka 

Środki dydaktyczne Uwagi 

 

II 1. Wysłuchanie wiersza I.R. Salach „Mieszkańcy łąki” połączone z 

oglądaniem filmu edukacyjnego. Doskonalenie umiejętności uważnego 

słuchania, rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi, 

poprawnych gramatycznie, zapoznanie z wybranymi zwierzętami 

zamieszkującymi łąkę, doskonalenie umiejętności podziału wyrazów na 

sylaby na podstawie pracy z obrazkiem „Łąka”. „Znajdź rym” – zabawa 

dydaktyczna. Kończenie rymowanek o łące. Rozwijanie słownictwa, 

doskonalenie percepcji słuchowej.   

2. „Na majowej łące” -  zajęcia umuzykalniające. Nauka melodii i tekstu 

na zasadzie echa muzycznego. Utrwalenie cech charakterystycznych dla 

przedwiośnia.  Doskonalenie aparatu mowy. Rozwijanie poczucia rytmu, 

doskonalenie słuchu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KP nr 48 - 49 

 

Tekst wiersza wysłany, film 

edukacyjny dostępny na 

https://www.youtube.com/watch?

v=8krnRKa9jWI, ilustracja 

„Łąka”,  

 

 

 

Nagranie piosenki dostępnej na 

https://www.mac.pl/piosenki/pios

enki-olekiada# cd 1 piosenka nr 

34 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8krnRKa9jWI
https://www.youtube.com/watch?v=8krnRKa9jWI
https://www.mac.pl/piosenki/piosenki-olekiada
https://www.mac.pl/piosenki/piosenki-olekiada


2 
 

 

Dzień 2 „Biedroneczki są w kropeczki” 

 

   

 

II 1. „Biedroneczki są w kropeczki”  - zabawy matematyczne. Zapoznanie 

z kolejnością i nazwami dni tygodnia na podstawie wiersza K. Bednarek, 

połączone z zabawą dydaktyczną „Liczymy kropki biedronkom”. 

Doskonalenie znajomość dni tygodnia, doskonalenie umiejętność 

liczenia, kształtowanie aspektu porządkowego liczby naturalnej.  

2. Zajęcia ogólnorozwojowe - Rozwijanie poczucie równowagi, 

wzmacnianie dużych grup mięśni, rozwijanie ogólnej sprawności. 

 

 

 

 

 

 

KP nr 51, 52 

 

Tekst wiersza, 5 rysunków 

biedronek bez kropek, czarne 

kropki lub czarny flamaster 

 

Dzień 3 „Wiosenna łąka” 

 

   

 

II „Wiosenna łąka”. – praca plastyczna inspirowana filmem edukacyjnym 

„Wiosenne polne kwiaty” 

https://www.youtube.com/watch?v=Htm18w7grtE  - próba zapamiętania 

koloru, wyglądu i nazwy wybranych polnych kwiatów: mak, rumianek, 

bratek, stokrotka, konwalia, chaber, niezapominajka alpejska. Wykonanie 

ilustracji łąki poprzez  malowanie rękoma zamoczonymi w zielonej farbie 

dużą powierzchnię (np. karton po sprzęcie, papier pakowy), a następnie 

gdy powierzchnia wyschnie) mocząc dłonie w określonych kolorach 

odciskanie lub domalowywanie paluszkami sylwety ptaków i kwiatów. 

Rozwijanie ekspresji plastycznej, rozwijanie sprawności manualnej. 

2. Zajęcia umuzykalniające – rozwijanie poczucia rytmu, doskonalenie 

percepcji słuchowej, nauka 2 zwrotki piosenki „Na majowej łące”, 

utrwalenie piosenki.  

 

 

 

 

 

  

Film edukacyjny  

https://www.youtube.com/watch
?v=Htm18w7grtE, farba, kartki. 

 

 

 

 

 

 

 

Nagranie piosenki dostępnej na 

https://www.mac.pl/piosenki/pios

enki-olekiada# cd 1 piosenka nr 

34 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Htm18w7grtE
https://www.youtube.com/watch?v=Htm18w7grtE
https://www.youtube.com/watch?v=Htm18w7grtE
https://www.mac.pl/piosenki/piosenki-olekiada
https://www.mac.pl/piosenki/piosenki-olekiada
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Dzień 4 „Naśladuj zwierzęta” 

 

   

 

II 1. „Naśladuj zwierzęta” – zabawy ruchowe. Wykonanie ćwiczeń 

gimnastycznych zgodnie z instrukcją podaną na planszy. Rozwijanie 

poczucie równowagi, wzmacnianie dużych grup mięśni, rozwijanie 

ogólnej sprawności. 

2. „Kolorowe klocki” – zabawy matematyczne klockami. Odtworzenie 

wzoru kolorów i układu klocków zgodnie z  szablonem. Rozwijanie 

orientacji przestrzennej, doskonalenie percepcji wzrokowej i koncentracji 

uwagi.  

 

 

KP nr 50 

 

Plansza załączona w materiałach 

 

 

 

Szablon do układania, klocki lego 

 

 

Dzień 5 „O żabkach w czerwonych czapkach” 

 

   

  

II 1. „O żabkach w czerwonych czapkach” – słuchanie utworu H. 

Bechlerowej połączone z układaniem historyjki obrazkowej. 

Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania, rozumienie znaczenia 

barwy ochronnej w życiu zwierząt, rozwijanie myślenia przyczynowo – 

skutkowego.  

2. „Żabka” – praca plasyczna. Wykonanie pracy przestrzennej z rolki po 

poapierze toaletowym. Rozwijanie umiejętności zamalowywania 

powierzchni, rozwijanie sprawności manualnej.  

 

 

 

 

 

Tekst opowiadania, historyjka 

obrazkowa 

 

 

 

Rolka po papierze toaletowym, 

farby, zszywacz, gumka, koralik, 

papier, klej, nożyczki 

 

 

 


