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Grupa 3,4,5 latki Trzebuń, wych. Joanna Szyc-Wisińska 

 

Ćwiczenia gimnastyczne 

- „kura i kurczątka – zabawa orientacyjno-porządkowa 

Dziecko biega swobodnie, zatrzymuje się co chwilę i dziobie ziarenka. Na hasło: Ko, ko, ko! – 

przybiega do mamy – kury i chowa się pod jej skrzydłami 

- „kurczęta piją wodę” – ćwiczenia głowy i szyi 

Dziecko w przysiadzie podpartym, głowa pochylona – pije wodę, podnosi głowę do góry – połyka 

- „świąteczne porządki” – ćwiczenie dużych grup mięśniowych 

Dziecko chodzi swobodnie i naśladuje ruchy wycierania kurzu (można dać dziecku ściereczkę) – sięga 

wysoko i nisko, odkurzanie – skręty tułowia w lewo i w prawo 

- „zajączki” – zabawa z elementem podskoku 

Dziecko podskakuje raz na jednej, raz na drugiej nodze. Odpoczywa w przysiadzie, ręce kładzie przy 

uszach – zajączek staje słupka i nasłuchuje 

- „pajączki” – zabawa z elementem czworakowania 

Chód na czworakach tyłem z poduszką ułożoną na brzuchu 

- „przeskocz przez poduszkę” – zabawa z elementem podskoku 

Przeskakiwanie przez małą poduszkę do przodu, do tyłu i bokiem 

- „jazda na rowerze” – ćwiczenie mięśni brzucha 

Dzieci w parach (rodzeństwo, rodzice, opiekunowie) siadają naprzeciwko siebie, stopy złączone 

stroną podeszwową, kolana ugięte. Poruszają nogami na przemian. 

- „zdmuchiwanie świeczek” – ćwiczenia oddechowe 

Dziecko siedzi „po turecku”, ręce złożone przed sobą w świecznik, skręty głową w prawo i w lewo – 

dmuchanie na świeczki 

 

TEMAT GŁÓWNY: WIOSNA DOOKOŁA.  

1. Wszystko wokół kwitnie. Wiosna na łące. Drzewo mieszkaniem wielu zwierząt. 

Wiosenne kwiaty. Popatrz na kwiaty i ich budowę, zastanów się i powiedz gdzie jest: 

- łodyga 

- liście 

- kwiat 

- słupek 

- pręciki 
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- cebulka 
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 „Kwiaty w ogródku” zadanie dla 5 latków w kartach pracy 4, str. 4, „Ważenie” w kartach 

pracy 4, str.5 

 „Wiosna w sadzie”, zadanie dla 4 latków w kartach pracy 4, str. 15 

 Dokończ kolorowanie, policz ile jest kwiatów na górze, na dole, w kolorze czerwonym, 

niebieskim itd. 

 

 „Z czego składa się kwiat?” zadanie dla 5 latków, wyprawka świat. Nazywanie i wycinanie 

elementów kwiatu, sklejanie ze sobą. 
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Popatrz na drzewo, czy wiesz jakie zwierzęta na nim się znajdują? 

 

 Zadanie z wyprawki świat dla 5 latków, „Czyj to dom?” składanie makiety drzewa 
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 Piosenka „Była sobie żabka mała”, https://www.youtube.com/watch?v=u0sql4bx4PI 

 „Łąka”, wiersz Iwony Salach  

Łąka tylu ma mieszkańców, 

zwierząt, roślin kolorowych. 

 Tu motylek, a tam pszczółka, 

 tutaj kwiatek – o, różowy! 

Z kopca wyszedł krecik mały, 

obok niego idzie mrówka. 

Na rumianku w krasnej sukni przycupnęła boża krówka. 

Nad tą łąką kolorową bal wydały dziś motyle. 

Zapraszają wszystkie dzieci, 

 więc zatańczmy z nimi chwilę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=u0sql4bx4PI
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Mieszkańcy łąki. Znasz ich? Popatrz i spróbuj wyklaskać ich nazwy. Ile sylab mają? 
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2. Biedroneczki są w kropeczki. Wiosna w sadzie. Ptasie gniazda. Kolorowe motyle. 

 Piosenka „Biedroneczki są w kropeczki” https://www.youtube.com/watch?v=Vti_lSDQy9c 

 Wiersz „Kropeczki biedroneczki” Kamili Bednarek 

 

W poniedziałek biedroneczki 

gdzieś zgubiły swe kropeczki.   

Cały wtorek ich szukały, 

bo ich domek nie był mały. 

W środę poszły na spacerek   

przeszukały cały skwerek. 

W czwartek już nie miały siły, 

więc szukanie zostawiły. 

W piątek sobie przypomniały,   

że w szkatułce je schowały.   

Do soboty świętowały, 

tak im minął tydzień cały. 

Potem kropki założyły 

I w niedzielę piękne były. 

Jaki morał z tej bajeczki? 

Ciężkie życie biedroneczki, 

kiedy zgubi swe kropeczki. 

Pytania do wiersza: o czym jest wiersz? Co przytrafiło się biedronkom? W jakim dniu tygodnia zgubiły 

kropki? W jakich dniach tygodnia szukały kropek? Gdzie szukały we wtorek?, a gdzie w środę? 

Dlaczego nie szukały w czwartek? Co się wydarzyło w piątek? Gdzie znajdowały się kropki biedronek? 

Co robiły biedronki w sobotę? A w niedzielę? Jak wyglądały biedronki z kropkami?  

 Ćwiczenie dla 4 latków w kartach pracy 4, str.16 

https://www.youtube.com/watch?v=Vti_lSDQy9c
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 Popatrz na obrazek poniżej, co się na nim znajduje? Ile jest motyli? Policz 
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 „Od kwiatka do jabłka” ćwiczenie dla 5 latków w wyprawce świat. 

 
 

 Ptasie gniazda, czyje gniazdo? Ćwiczenie dla 5 latków w kartach pracy 4, str. 6 
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3. Żabie sprawy. Lubimy wiosnę. Mieszkańcy łąki. Rower – pojazd dla dzieci. 

 Żabi koncert, Joanna Wasilewska, ćwiczenia ortofoniczne. 

Żabki nad jeziorem koncert urządzały. 

Napisały ogłoszenie: wszystkich zapraszamy.  

Bociek Klek przeczytał, ucieszył się  na nie, 

Będę miał wieczorem wielkie ucztowanie. 

Poszedł nad jezioro, stanął cicho z boku. 

Koncert się zaczyna, nawet nie ma tłoku. 

Jedna żabka: kum, kum, kum (powtarzamy) 

Druga żabka: rech, rech, rech  

Trzecia żabka: re, re, kum, kum, 

Czwarta żabka: kłech, kłech, kłech 

Potem żabi chór zawtórował znów: 

Kum, kum, kum, rech, rech, rech 

Re, re, kum, kum, kłech, kłech, kłech. 

Tak zasłuchał się nasz bociek, 

Że zapomniał o ochocie, 

By zieloną żabkę zjeść. 

Poszedł głodny spać i cześć. 

 

 
 

 Wykonanie ćwiczenia graficznego „Kwiaty” w zeszycie grafomotorycznym, str. 54 (5 latki) 
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 Znajdź różnice: 
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 Zabawa, idzie, idzie stonoga< https://www.youtube.com/watch?v=oea6SQMM2xk 

  https://www.youtube.com/watch?v=mmootHFImx0, 

https://www.youtube.com/watch?v=P0ynVrR3nw4 

 „Na łące” ćwiczenie dla 5 latków w kartach pracy 4, str.7 

 

 „Rowerzysta”, ćwiczenie dla 4 latków w kartach pracy 4, str. 17. O czym mówi znak na 

obrazku? Dlaczego każdy rower musi mieć dzwonek i światełko odblaskowe? Przed czym 

chroni kask? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oea6SQMM2xk
https://www.youtube.com/watch?v=mmootHFImx0
https://www.youtube.com/watch?v=P0ynVrR3nw4


20 
 

4. Wśród owadów. Nad stawem. 

Samochody osobowe, ciężarowe, ratownicze. Pojazdy na lądzie, w wodzie i w powietrzu. 

 

 Od gąsienicy do motyla. 
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 „Gąsienice motyla”, zadanie w kartach pracy 4, str. 8, (5 latki) 

 „Motyle” – ćwiczenie w zeszycie grafomotorycznym, str. 55 (5latki) 

 Wiersz W. Scislowskiego „Koncert” 

Przy stawie, na zielonej łące 

Miał raz się odbyć żabi koncert. 

Na starych wierzbach rosochatych 

Porozklejano wnet plakaty. 

Że na swój występ proszą żaby- 

Wystarczy tylko bilet nabyć. 

Przybył więc wkrótce kret z rodziną, 

Zaskroniec zwinny też przypłynął, 

I kos przyleciał, bardzo ciekaw, 

Bo na ten koncert długo czekał. 

Przywlókł się ślimak, a z nim liszka, 

Nawet leniwa kaczka przyszła 

I przyfrunęły dwa bociany, 

Więc koncert został odwołany. 

 

Pytania: Gdzie miał się odbyć żabi koncert? Co zawieszono na wierzbach? Jaka była 

informacja na plakatach? Kto przybył na koncert? Dlaczego został odwołany? 
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 Mieszkańcy stawu. Popatrz na obrazek. Co on przedstawia? Ile zwierząt widzisz? Jak się 

nazywają?  

 
 „Mieszkańcy stawu” – ćwiczenie w kartach pracy 4, str. 9 (5 latki) 
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 Nazwij pojazdy, które widzisz na obrazku: 

 

 
 

 

 „Pojazdy” – gra memory z wykorzystaniem kart pracy 4, str. 18 (4 latki). Dla pozostałych 

dzieci memory na kolejnej ilustracji. 
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 Rozwiązywanie zagadek: 

Karetka pogotowia 

Autor: Bożena Forma 

Kto tak prędko, na sygnale 

do chorego jedzie. 

Jeśli trzeba do szpitala 

prędko go zawiezie. 

http://www.rokwprzedszkolu.pl/index.php?k=k0306&id_a=1&idx=F
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Pociąg  

Autor: Bożena Forma 

Mknie szybko po szynach, 

dudnią wagony. 

Przewozi ludzi 

w dalekie strony. 

Samochody 

Autor: Bożena Forma 

Stoją w garażach 

równo ustawione, 

za chwilę pojadą 

każdy w inną stronę. 

Straż pożarna 

Autor: Bożena Forma 

Pożar, pożar, straszna sprawa 

dym widać w oddali. 

Kto tak szybko drogą jedzie 

kiedy dom się pali. 

Statek  

Autor: Bożena Forma 

Pokonuje morskie fale, 

szybko płynie w dal. 

Nie lęka się sztormów 

i wzburzonych fal. 

 Odgłosy pojazdów wraz ze zdjęciami: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ahp8oBOvu2M 

 „Pojazdy na lądzie, w wodzie i w powietrzu, karta pracy 4, str. 19 (4 latki). Grupowanie 

pojazdów. 

 „Różne pojazdy” – zajęcia z profilaktyki logopedycznej P. Siewiera-Kozłowskiej (powtarzamy 

to co pogrubione) 

Ruch w powietrzu i na wodzie, 

Na ulicy i w zagrodzie: 

Jedzie traktor – pyr, pyr, pyr, 

Czasem rower mknie – dryń, dryń, dryń. 

Szybko mknie karetka zwinna, 

Ona czekać nie powinna! 

Samochody rozpędzone – żżżżżżżżżż 

http://www.rokwprzedszkolu.pl/index.php?k=k0306&id_a=1&idx=F
http://www.rokwprzedszkolu.pl/index.php?k=k0306&id_a=1&idx=F
http://www.rokwprzedszkolu.pl/index.php?k=k0306&id_a=1&idx=F
http://www.rokwprzedszkolu.pl/index.php?k=k0306&id_a=1&idx=F
https://www.youtube.com/watch?v=Ahp8oBOvu2M
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Każdy pędzi w swoją stronę. 

 A co płynie, zbliża się? 

Mała łódka fale tnie! 

Woda szumi – szu, szu, szu, 

Łódka przypłynęła tu. 

A tam w górze – spójrzcie dzieci, 

To samolot sobie leci! 

Ryk silników słychać – żżżżżżżżż 

Kadłub pięknie w słońcu lśni. 

 

5. Znamy wiele zwierząt. Rak nieborak. 

Bezpieczny w samochodzie. Jedzie pociąg. 

 

 Piosenka „Ryby, żaby, raki” https://www.youtube.com/watch?v=O_HvfsTcdzU 

 Co to za zwierzę

? 

https://www.youtube.com/watch?v=O_HvfsTcdzU
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 Zadanie w kartach pracy 5 latka, str. 10, 11. Pozostałe dzieci pokolorują lub pomalują farbami

 
 Sylwety zwierząt, zadanie w zeszycie grafomotorycznym(5 latki), str. 56. 
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 Piosenka „Jedzie pociąg” https://www.youtube.com/watch?v=CJZ6M_4Tjl4 

 Co to za pojazdy? Do czego służą? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CJZ6M_4Tjl4
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 Wiersz A. Frączek „Mały pasażer” 

Każdy przedszkolak lubi podróże! 

I czy wybiera się gdzieś na dłużej, 

Czy na pół chwili do auta wsiada, 

Zawsze pamięta o trzech zasadach: 

1. Mały pasażer ma swój fotelik 

(czasem go z misiem lub lalką dzieli), 

W którym (rzecz jasna, przypięty pasem!) 

Posłusznie siedzi przez całą trasę. 

2. Jeśli czas trochę by mu się dłużył, 

Może się lalką bawić w podróży, 

Misiem lub smokiem o siedmiu łbach. 

Tylko (broń Boże!) nie klamką w drzwiach. 

3. A gdy dorosły na to pozwoli, 

Pasażer może (tylko powoli!), 

Wysiąść na chodnik. Skończona trasa! 

Łatwo się było trzymać tych zasad? 

 

Pytania: jaka jest pierwsza zasada bezpiecznego podróżowania samochodem? Jaka 

druga, a jaka trzecia? 

 Proszę o wstawienie na grupę zdjęcia ze spaceru ciekawej rośliny lub zwierzęcia   

Pozdrawiam serdecznie – Joanna Szyc-Wisińska 


