
11.05.2020 

SCENARIUSZ Dzień 1 

 

Temat: Mieszkańcy Łąki. 

Cele ogólne: 

1.Wzbogacenie wiadomości na temat zwierząt żyjących na łące. 

2. Rozwijanie umiejętności matematycznych. 

3. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat. 

4. Rozwijanie motoryki małej.                     

 

Przebieg dnia: 

1.Oglądanie zdjęć, książek z obrazkami łąki i jej mieszkańców. 

Dziecko wspólnie z R. ogląda zdjęcia przedstawiające łąkę i jej mieszkańców. Dziecko 

nazywa mieszkańców łąki. 

2. Słuchania opowiadania A. Widzowskiej „Łąka”. 

Był piękny majowy dzień i przedszkolaki wybrały się na spacer. Chłopcy bardzo chcieli iść na 

boisko, żeby popatrzeć, jak trenują piłkarze, ale pani powiedziała, że na łące dzieje się o wiele 

więcej ciekawych rzeczy.                                                                                                                       

– Przecież łąka to tylko trawa, nic więcej tam nie ma – zmartwił się Tomek.                                                          

– Na pewno są ptaki. Dziadek mi o nich opowiadał – odezwał się Olek. – Może nawet będzie 

jakieś gniazdko.                                                                                                                                                    

– A w gniazdku jajeczka – dodała Ada.                                                                                                          

– Postaramy  się policzyć na palcach wszystkich mieszkańców łąki. Dobrze? – 

zaproponowała pani. Dzieci chętnie się zgodziły i zaczęła się wspaniała zabawa.                                                                                         

– Konik polny! – zauważyła Kasia.                                                                                                                             

– Ale wysoko skacze!                                                                                                                                                       

- A ja widzę biedronki – Małgosia położyła jedną z nich na rączce, a dzieci podeszły bliżej.                                                                                                                                                                                 

– Jaki kolor ma biedronka? – spytała pani.                                                                                                                

– Czerwony.                                                                                                                                                                            

– I ma czarne kropeczki.                                                                                                                                                 

– A ja widziałem kopter! – krzyknął mały Jaś.                                                                                                               

– Co to jest kopter? – zdziwił się Olek.                                                                                                                            

– Może chodzi o helikopter? – zapytała z uśmiechem pani. – Chyba wiem, co widziałeś. To z 

pewnością była ważka. Ważki maja dużą głowę, podłużny tułów i skrzydełka podobne do 

śmigła.                                                                                                                                                               

– O! lecą następne! – zawołał Piotruś.                                                                                                                                                   

– Proszę pani, a tu są dziury!                                                                                                                            

Wszyscy podeszli bliżej, żeby je zobaczyć. W ziemi znajdowały się głębokie tunele.                                           

– Ciekawe, kto w nich mieszka. Jak myślicie?                                                                                                             



- Pająk – powiedziała Zosia.                                                                                                                                            

– A ja myślę, że smok.                                                                                                                                                   

Pani wyjaśniła przedszkolakom, że w takich norkach mieszkają myszki nornice i poprosiła 

dzieci, żeby nie wkładały tam patyków ani nie wrzucały kamieni.                                                                                                          

– To jest domek myszki, więc nie wolno zakłócać jej spokoju – powiedziała.                                                   

Dzieci zauważyły też kilka kopców kreta, większych niż babki z piasku. Cała łąka tętniła 

życiem, aż zabrakło paluszków do liczenia pszczółek, trzmieli, kosmatych bąków, skowronków 

i motyli.                                                                                                                                                                                         

Dzieci zrozumiały, że w maju cała przyroda rozkwitła, a na łąkach rosną stokrotki, chabry, 

maki i wiele innych pachnących kwiatków.  

Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania.                                                                                  

Rodzic zadaje pytania:  

- Dokąd dzieci wybrały się na spacer?                                                                                                                

– Wymieńcie zwierzęta, które dzieci widziały na łące?                                                                                 

- Jakie zwierzęta kopią kopce na łące?                                                                                                         

– Gdzie mieszkają myszy polne?  

3. Zabawa ruchowa „Wyścig żuków z kulkami”. 

 gazeta 

Dziecko gniecie kulkę z gazety i ustawia się na wyznaczonej linii. Na sygnał R. dziecko na 

czworakach porusza się do przodu w kierunku wyznaczonej mety, jednocześnie popycha 

głową papierową kule. 

4. Karta pracy. 

Opowiedz, co widzisz na łące.                                                                                                                                        

Dorysuj brakujące kwiaty.  

5. Karta pracy. 

Nazwij owady. Pokoloruj pod każdym obrazkiem tyle koralików, ile widzisz owadów. 

6. Praca plastyczna „Pszczółka”. 

rolka po papierze toaletowym, papier kolorowy: czarny, żółty, biały; farba żółta, pędzel, 

kubeczek, nożyczki, klej, kredki 

Rolkę po papierze toaletowym obklejamy kolorowym papierem lub malujemy farbą żółtą. 

Gdy farba będzie wysychać, można zająć się rysowaniem, a potem wycinaniem elementów z 

papieru: pasków pszczółki, głowy, skrzydeł, oczu, noska, czułek.                                                               

Teraz wystarczy tylko podoklejać wszystkie części do owada. Czułki przyklejamy od 

wewnętrznej strony rolek. Noski możemy zrobić z kolorowych pomponów lub kulek papieru. 

 

 

 



1. Mieszkańcy łąki 

 

    

konik polny     biedronka 

   

Ważka      myszka nornica 

     

pszczoła     kret 

 



    

motyl      trzmiel 

   

ślimak      mrówki 

   

łąka      maki 

   

stokrotki      chabry 



4. Opowiedz, co widzisz na łące.                                                                                                                                                 

Dorysuj brakujące kwiaty.  

 

 

 

 

 

 



5. Nazwij owady. Pokoloruj pod każdym obrazkiem tyle koralików, ile widzisz owadów. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



6. Praca plastyczna „Pszczółka”. 

 

 

 

 

 

Wesoła pszczółka gotowa!                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12.05.2020 

SCENARIUSZ Dzień 2 

 

Temat: Biedroneczki. 

Cele ogólne: 

1. Wzbogacenie wiadomości na temat biedronki. 

2. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat. 

3. Rozwijanie umiejętności matematycznych. 

4. Rozwijanie motoryki małej. 

 

Przebieg dnia: 

1.Wprowadzenie – omówienie wyglądu biedronki. 

2. Osłuchanie ze słowami i melodią piosenki „Mała biedroneczka” (sł. i muz. K. Bożek-

Gowik).  

https://www.youtube.com/watch?v=BeLMx4273_E 

„Mała biedroneczka” 

1.Mała biedroneczka siedem kropek miała,                                                                                                         

na łące zielonej wesoło fruwała.                                                                                                                   

Złapał ją pajączek w swoją pajęczynę.                                                                                                    

„Uratuję cię, biedronko, a ty mi coś przynieś”.                                                                                                                                                                              

Ref.: Biedroneczko, leć do nieba,                                                                                                                   

przynieś mi kawałek chleba.                                                                                                                                 

2. Mała biedroneczka siedem kropek miała,                                                                                                                         

na łące zielonej wesoło fruwała.                                                                                                                       

Złapał ją wróbelek, niesie tę kruszynę.                                                                                                                          

„Uratuję cię, biedronko, a ty mi coś przynieś”.                                                                                                   

Ref.: Biedroneczko, leć...                                                                                                                                       

3. Mała biedroneczka siedem kropek miała,                                                                                                                    

na łące zielonej wesoło fruwała.                                                                                                                                      

Złapała ją żaba i po wodzie płynie.                                                                                                             

„Uratuję cię, biedronko, a ty mi coś przynieś”.                                                                                                        

Ref.: Biedroneczko, leć. 

Rozmowa na podstawie wysłuchanego utworu: 

- Gdzie latała mała biedroneczka?                                                                                                                                                               

- Ile kropek miała mała biedroneczka?                                                                                                                                       

– Jakie zwierzęta spotkała na łące?                                                                                                                                                

– Co powiedziało jej każde zwierzątko? 



 

3. Zabawa ruchowa „Mała biedroneczka”. 

https://www.youtube.com/watch?v=BeLMx4273_E 

Dziecko swobodnie porusza się po pokoju w rytmie muzyki (macha skrzydełkami), na 

przerwę w muzyce przykuca (siada na listku). 

4. Praca plastyczna „Biedronka”. 

duża czerwona nakrętka plastikowa, czarny mazak, zielona kartka, klej, ruchome oczy 

Na czerwonej nakrętce malujemy czarnym mazakiem główkę i kropeczki. Przyklejamy 

ruchome oczy. Biedronkę naklejamy na wycięty z papieru liść. 

 

5. Karta pracy. 

 Dorysuj tyle kropek każdej biedronce, żeby jej obydwa skrzydła były takie same.                                                  

Na dole kartki pokoloruj tyle listków, ile widzisz biedronek.  

6. Karta pracy. 

Dorysuj kropki na biedronkach. Każda biedronka powinna mieć tyle kropek, ile masz palców 

u jednej ręki.                                                                                                                                                           

Pokoloruj biedronki. 

7. Karta pracy. 

Narysuj po śladzie i pokoloruj biedronkę.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Biedronka -  (pospolicie nazywana też "bożą krówką") należy do rodziny chrząszczy, 

przechodzi przez stadia przeobrażenia by osiągnąć (najbardziej znaną) dojrzałą postać.  

Nieprawdą jest sądzenie, że ilość kropek wskazuje na wiek biedronki, co najwyżej może 

wskazywać z jakim gatunkiem mamy do czynienia. Biedronki rodzą się bez plamek, ale po 

godzinie od urodzenia na pancerzu pojawiają się jej pierwsze plamy. 

Pożywienie. Biedronki żywią się szkodnikami zielonych roślin, tj. mszycami. Poruszają się 

na gałęziach krzaków w poszukiwaniu szkodników. 

Gdy biedronki się boją wydzielają żółtą substancję - truciznę (hemolimfę), która ma 

odstraszyć inne owady.  

Przeobrażanie. Rośliny które zostały zaatakowane przez szkodniki tj. mszyce wysyłają 

sygnały zapachowe, którymi wabią biedronki. Mama-biedronka składa małe żółte jajeczka na 

liściach albo łodydze takiej rośliny. Z czasem wykluwają się z niej larwy.                                                      

Larwy te żywią się mszycami, a gdy podrosną przyczepiają się ogonami do liścia i zastygają - 

zaczyna się przemiana postaci. Nieruchome przybierają postać kokonu, z którego po pewnym 

czasie powstaje dojrzała biedronka. 

Budowa biedronki 

 

 

 

 

 

 

 



4. Praca plastyczna „Biedronka”. 

 

 

 

 

    Wesoła biedronka gotowa!    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Dorysuj tyle kropek każdej biedronce, żeby jej obydwa skrzydła były takie same.                                                  

Na dole kartki pokoloruj tyle listków, ile widzisz biedronek.  

 

 

 



6. Dorysuj kropki na biedronkach. Każda biedronka powinna mieć tyle kropek, ile masz 

palców u jednej ręki.                                                                                                                                                           

Pokoloruj biedronki. 

 

 

 

 

 

 



7. Narysuj po śladzie i pokoloruj biedronkę.  

 

 

 

     

   

 

 

 

 

 

 



13.05.2020 

SCENARIUSZ Dzień 3 

 

Temat: Co dzieje się na łące. 

Cele ogólne: 

1.Utrwalanie wiadomości na temat owadów żyjących na łące. 

2.Utrwalenie pojęć określających położenie przedmiotów w przestrzeni:                                                   

(na, pod, nad, obok, za). 

 3. Rozwijanie motoryki małej. 

 

Przebieg dnia: 

1.Rozwiązywanie zagadek. 

Jest taka maleńka,                                                                                                                                                                   

a tak dzielnie lata,                                                                                                                             

nawet dzieci wiedzą,                                                                                                                       

że jest piegowata. (biedronka) 

Choć jest bardzo mały,                                                                                                                                           

z nikim się nie liczy                                                                                                                                      

podstępnie krew pije i okropnie bzyczy. (komar) 

Co to są za panie?                                                                                                                                        

Maja w paski ubranie,                                                                                                                                        

Maja dużo roboty,                                                                                                                                                    

bo robią miód złoty. (pszczoły)  

Znacie takiego konika, 

który zawsze w trawie cyka? (konik polny) 

Nad stawem, nad łąką 

sporo ich się zbiera, 

każda jest podobna 

do helikoptera. (ważka) 

Zimą za kominem, 

latem w trawie cyka. 

Czy już odgadliście, 

co to za muzykant? (świerszcz) 

 

 



 

Dźwigam dom na grzbiecie,                                                                                                                                    

mam malutkie rogi. 

Chodzę bardzo wolno,                                                                                                                                                                                                      

czasem w poprzek drogi. (ślimak) 

 

Ma bardzo małe oczy – nie widzi prawie w cale,                                                                                                          

ale w ciemnych tunelach, pod ziemią,                                                                                                                               

w aksamitnym futrze rusza się doskonale. (kret) 

 

2. Ćwiczenia słuchowe „Jaki to kwiat?”. 

 

Rodzic dzieli nazwy kwiatów na sylaby, a dziecko podaje pełne nazwy np.: bratek, stokrotka, 

mak, mlecz, rumianek itp. 

Rodzic podaje nazwy kwiatów, a dziecko dzieli na sylaby. 

 

3. Zabawa dydaktyczna „Gdzie znajduje się motylek/biedronka/pszczoła?”.  

Rodzic pokazuje sylwetę kwiatka oraz wybranego mieszkańca łąki. Zadaniem dziecka jest 

określenie położenia sylwety owada w stosunku do kwiatka przy użyciu pojęć: na, pod, przed, 

obok, za, np.:  połóż motylka na kwiatku, połóż biedronkę obok kwiatka itp.. 

4. Zabawa ruchowa „Na łące”. 

Rodzic przedstawia dziecku obrazki z różnymi mieszkańcami łąki, np.: motyl, osa, bocian, 

zając, ślimak. Dziecko maszeruje po dywanie do muzyki. Na przerwę w muzyce R. pokazuje 

dziecku jeden obrazek – dziecko naśladuje ruchy i odgłosy prezentowanego mieszkańca łąki. 

5. Karta pracy. 

Znajdź 5 różnic między obrazkami. 

6. Karta pracy. 

 Połącz owady z ich cieniami. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Zabawa dydaktyczna „Gdzie znajduje się motylek/biedronka/pszczoła?”. 

(na, pod, nad, obok, za) 

 

 

 

 

 

 



         

 

         

  

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Znajdź 5 różnic między obrazkami. 

 

 

 

 



6. Połącz owady z ich cieniami. 

 

 

 

 

 



14.05.2020 

SCENARIUSZ Dzień 4 

 

Temat: Kwiaty majowej łąki. 

 

Cele ogólne: 

1.Usprawnianie aparatu oddechowego.  

2. Rozwijanie umiejętności matematycznych. 

3. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat. 

4. Rozwijanie motoryki małej. 

 

Przebieg dnia: 

1.Wysłuchanie fragmentu wiersza E.M. Skorek „Liczenie kwiatów”.                                                         

Dziecko podczas recytacji obrazuje treść oraz wykonuje poszczególne czynności (ćwiczenia 

oddechowe). 

„Liczenie kwiatów”. 
Nad zieloną łąkę,                                                                                                                                                                                            

lecą dwa motyle, 

Oj, bardzo się cieszą ,                                                                                                                                                                     

że tu kwiatów tyle. 

  

 Kolorowe kwiaty                                                                                                                                                                                                    

cztery zobaczyły. 

Nabrały powietrza,                                                                                                                                                                     

do czterech liczyły:                                                                                                                                   
(dziecko nabiera powietrza i liczy, pokazując na palcach) 

- Jeden , dwa, trzy, cztery. 

 

Ale pięknych kwiatów                                                                                                                                                                        

jest więcej na łące, 

liczyły do pięciu                                                                                                                                                                                                                               

kwiatuszki pachnące:                                                                                                                                                 

(dziecko nabiera powietrza i liczy, pokazując na palcach)                                                                                                                                                         

- Jeden , dwa, trzy, cztery, pięć.      

                                                                                                                                                                 

Poleciały dalej                                                                                                                                                           

na skraj cudnej łąki.                                                                                                                                              

A tu nowy dywan                                                                                                                                                                                                                        

ścielą kwiatów pąki. 



Rozmowa kierowana na podstawie wiersza:  

 - Jakie owady przyleciały na łąkę?                                                                                                                      

- Ile było motyli?                                                                                                                                                                                

- Czy łąka w maju jest kolorowa czy ponura?                                                                                                                                                                                   

 

2. Zabawa muzyczno-ruchowa „Poranek” Edvard Grieg. 

Improwizacja taneczna z kwiatem do muzyki Edvard Grieg „Poranek”. 

https://www.youtube.com/watch?v=bgmm4e9ARw4&t=1s 

3. Karta pracy. 

 

nożyczki, klej 

 

Wytnij i ułóż sekwencje kwiatowe.  

4. Karta pracy. 

kredki lub farby 

Narysuj po śladzie. 

5. Karta pracy. 

Doprowadź pszczółkę do kwiatka. 

6. Zakładanie hodowli „Mali ogrodnicy w akcji”. 

- saszetka z nasionami, ziemia; doniczka lub skrzyneczka;                                                                                                                                                                                                                                                      

- przygotować narzędzia i miejsce pracy       

  Dziecko chętnie będzie towarzyszyć rodzicom w pracach ogrodowo - balkonowych.                       

Bez problemu poradzi sobie z napełnianiem ziemią doniczki, wysiewem nasion i 

podlewaniem. Z radością będzie obserwować kiełkowanie i wzrost „swoich roślin”.                                

                                                                                                                                                            

  

 

 



1.Majowa łąka. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Wytnij i uzupełnij sekwencje kwiatowe.                                                                                                                     

Ćwiczenie umiejętność dostrzegania rytmu i kontynuowania go.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzupełnij sekwencje kwiatów kolorując je odpowiednim kolorem kredki lub farby. 

 

 

 



 

4. Narysuj po śladzie 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.Doprowadź pszczółkę do kwiatka. 

 



15.05.2020 

SCENARIUSZ Dzień 5 

 

Temat: Jak tu pięknie i wesoło. 

Cele ogólne: 

1. Kształtowanie zainteresowania przyrodą na podstawie zjawiska jakim jest tęcza. 

2. Rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego.         

3. Utrwalanie kolorów.                                                                                                                                                          

4. Rozwijanie twórczego myślenia i sprawności rąk. 

 

Przebieg dnia: 

1. Słuchanie wiersza M. Konopnickiej „Tęcza”.  

„Tęcza” 

— A kto ciebie, śliczna tęczo, 

Siedmiobarwny pasie, 

Wymalował na tej chmurce 

Jakby na atłasie? 

     — Słoneczko mnie malowało 

        Po deszczu, po burzy; 

        Pożyczyło sobie farby 

       Od tej polnej róży. 

 Pożyczyło sobie farby                                                                                                                                           

Od kwiatów z ogrodu;                                                                                                                                        

Malowało tęczę na znak,                                                                                                                                 

Że będzie pogoda! 

Rozmowa na podstawie wysłuchanego wiersza:                                                                                     

Rodzic zadaje dziecku pytania:                                                                                                                         

- Gdzie można zobaczyć tęczę?                                                                                                                         

- Kiedy powstaje tęcza?                                                                                                                                  

- Jakie kolory ma tęcza?                                                                                                                                                   

2. Zabawa relaksacyjna – masażyk. 

Rodzic siada z dzieckiem w parze jedno za drugim, mówiąc rymowankę dziecko wykonuje 

ruchy na plecach rodzica, po czym następuje zmiana ról: 

Idzie pani: tup, tup, tup - dziecko zwrócone do nas plecami. Na przemian z wyczuciem 

stukamy w jego plecy opuszkami palców wskazujących 

dziadek z laską: stuk, stuk, stuk - delikatnie stukamy zgiętym palcem 



skacze dziecko: hop, hop, hop - naśladujemy dłonią skoki, na przemian opierając je na 

przegubie i na palcach 

żaba robi długi skok - z wyczuciem klepiemy dwie odległe części ciała dziecka np. stopy i 

głowę 

Wieje wietrzyk: fiu, fiu, fiu - dmuchamy w jedno i w drugie ucho dziecka 

kropi deszczyk: puk, puk, puk - delikatnie stukamy w jego plecy wszystkimi palcami 

deszcz ze śniegiem: chlup, chlup, chlup - klepiemy dziecko po plecach dłońmi złożonymi w 

„miseczki” 

a grad w szyby łup, łup, łup - lekko stukamy dłońmi zwiniętymi w pięści 

Świeci słonko - gładzimy wewnętrzną stroną dłoni ruchem kolistym 

wieje wietrzyk - dmuchamy we włosy dziecka 

pada deszczyk - z wyczuciem stukamy opuszkami palców w jego plecy 

Czujesz dreszczyk? - leciutko szczypiemy w kark 

3. Doświadczenie „Jak powstaje tęcza?”. 

Rodzic może zaprezentować dziecku jak powstaje tęcza.  

Do szklanki wlewamy wodę 3/4 wysokości, następnie umieszczamy w niej małe lusterko, tak 

aby było pochylone (z jednej strony opiera się o dno a, z drugiej o ściankę). Promienie słońca 

mają padać na powierzchnię lustra, może być strumień światła z latarki.  

4. Praca plastyczna „Tęcza”.  

kartka dużego bloku technicznego, farby (kolory tęczy), pędzel, kubeczek, gąbka 

Dziecko siada przy stoliku. Rodzic rozkłada duży arkusz papieru w kolorze białym oraz farby. 

Prosi o nabranie na pędzelek określonego koloru i narysowanie nim na gąbce paska 

(demonstracja rodzica). W podobny sposób na gąbce pojawia się sześć pozostałych kolorów 

(kolory tęczy). Następnie, gdy wszystkie siedem kolorów jest już na gąbce, dziecko przyciska 

ją do dołu arkusza po lewej stronie, rysując duży łuk – tak powstaje piękna tęcza o 

intensywnych kolorach. 

5. Karta pracy. 

Pokoloruj tęczę, używając kredek w odpowiednim kolorze.  

6. Karta pracy. 

Wytnij tęczową czapeczkę i sklej w zaznaczonym miejscu. Przez dziurki przewlecz wstążkę. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

       

 

 

 



5.Pokoloruj tęczę, używając kredek w odpowiednim kolorze.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.Wytnij tęczową czapeczkę i sklej w zaznaczonym miejscu. Przez dziurki przewlecz 

wstążkę. 

 



Dla chętnych: (propozycje) 

- Mieszkańcy łąki – bajka edukacyjna dla dzieci 

https://www.youtube.com/watch?v=8krnRKa9jWI 

- Skrzat Borówka „Życie na łące” cz. 3   

https://www.youtube.com/watch?v=LKLf5EN1Ff4     

- Odgłosy łąki  

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

- „Opowieści z łąki” 

 

  https://www.youtube.com/watch?v=dMoa8coSepM    
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