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Tygodniowy zakres treści nauczania i wychowania oraz sposób realizacji tych treści

Grupa: 3 latki
Nauczyciel: Sylwia Żebrowska, Magdalena Bartoszewska      
Tygodniowy wymiar godzin:  25
Temat kompleksowy: „Wiosenna łąka”
Termin realizacji  od 11  do 15 .05. 2020r.

 Dzień tygodnia Temat zajęć Sposoby realizacji , zadania do wykonania przez dziecko 
w domu

Uwagi.

Poniedziałek 
11 maj

Z wizytą u mieszkańców łąki Oglądanie albumów przyrodniczych, książeczek o 
owadach- rozpoznawanie i nazywanie owadów, rodzic 
pokazuje, nazywa i opowiada o owadach.
„Jak oni śpiewają”? Wysłuchanie nagrania odgłosów 
owadów na łące.
https://www.youtube.com/watch?v=IoC7WCfx6Z0
 „Naśladujemy zwierzęta na łące”- zabawa ruchowa

• bocian – wysoko podnosimy kolana
• żaba-  skaczemy jak żabka
• pszczoła – ręce blisko tułowia i machamy dłońmi
• motylek- ręce szeroko wyprostowane i mocno 

machamy

Wtorek
12 maj

Kolory łąki "Moja łąka” - praca plastyczna, malowanie farbą plakatową
za pomocą patyczków higienicznych, rozwijanie inwencji 
twórczej dzieci (dzieci na dole kartki malują kwiaty, a na 
górze owady)
„Ptaki” - zabawa ruchowa. Dzieci biegają z rozłożonymi w 
bok ramionami, naśladując lecące ptaki. Następnie dzieci – 
ptaki przykucają i piją wodę – wykonują skłony głowy w tył 
i przód.
„Biały – kolorowy kwiat” - doświadczenie. Zadaniem 

https://www.youtube.com/watch?v=IoC7WCfx6Z0


dzieci jest znalezienie bądź kupienie z rodzicem białego 
kwiatka. Łodygę kwiatka zanurzamy w szklance, która jest 
wypełniona wodą z kolorowym barwnikiem (dziecko 
wybiera swój ulubiony kolor). Obserwujemy kwiatek, jak 
zmienia kolor z białego na...

Środa
13 maj

Owady na łące „Walc kwiatów” - słuchanie muzyki P. Czajkowskiego 
https://www.youtube.com/watch?v=x0JBQWNx6Hs
„Orkiestra” - podczas słuchania „Walca kwiatów” A. 
Czajkowskiego, dzieci podłączają się i naśladują owady.

• bzyczenie pszczółki -bzzzzzz, naśladowanie 
odgłosów przez tubę z rolki po papierze toaletowym

• fruwanie biedronki – naśladowanie odgłosu poprzez 
pocieranie woreczka foliowego 

• gra konika polnego – naśladowanie odgłosu poprzez 
szeleszczenie folią aluminiową

• fruwanie motyla – naśladowanie skrzydełek gazetą. 

Czwartek
14 maj

Biedroneczki są w kropeczki „Ile kropek ma biedronka” - zabawa matematyczna. 
Rozmowa na temat jak wygląda biedronka. Rodzic pokazuje 
dziecku ilustrację biedronek z różną ilością kropek. Pyta się 
dziecka (załącznik nr 1)

• Czym różnią się biedronki przedstawione na 
obrazku?

• Czy wszystkie biedronki posiadają identyczną liczbę 
kropek na skrzydłach?

„Liczymy kropki” - zabawa dydaktyczna. Dziecko 
otrzymuje szablon biedronki bez kropek (załącznik nr 2) i 
szablon czarnych kropek (załącznik nr 3). Po wycięciu 
kropek dziecko kładzie po kolei odpowiednią liczbę kropek.

• Połóż jedną kropkę na skrzydełku, przelicz, ile jest 
kropek?

• Dołóż po jednej kropce na skrzydełkach, przelicz, ile 
jest razem kropek?

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

https://www.youtube.com/watch?v=x0JBQWNx6Hs


• Dołóż dwie kropki na prawym skrzydełku, policz, ile 
jest razem kropek? Itd...

„Wyścigi biedronek” - zabawa ruchowa. Na sygnał rodzica:
• jedna kropka na skrzydełku – dziecko podskakuje raz

do góry
• dwie kropki na skrzydełkach – dziecko robi dwa 

przysiady
• trzy kropki na skrzydełkach -  dziecko klaszcze 3 

razy w ręce

Piątek
15 maj

Kto mieszka na łące „Kto to bzyczy w ulu?” - rozmowa na temat życia pszczół i 
ich znaczenia w życiu człowieka.
Zagadka: Lata sobie z kwiatka na kwiatek, zbiera sobie 
złoty pyłek, ale nie jest to motylek. (pszczółka)
„Oglądanie ilustracji pszczoły i ula” - rozmowa z 
dzieckiem na temat pszczół. 

• jak wygląda pszczoła?
• co zbiera na łące?
• gdzie mieszka pszczoła?
• co powstaje z pyłku kwiatowego?
• jaki smak ma miód?
• dlaczego miód jest zdrowy?
• czy pszczoła może być niebezpieczna i dlaczego?

„Degustacja miodu” 
Spacer do parku lub na łąkę i obserwacja owadów.
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