
Zadania na poniedziałek grupa 5, 6–latki 

 

1. Zabawa ruchowa „Żabie zabawy” – na hasło: „Żabki skaczą”, dzieci naśladują żabie skoki. 

Na hasło: „Żabki pływają, wykonują siad klęczny, chowają głowę w ramionach, pochylają się 

do przodu. Na hasło: „Bocian idzie” – żabki nieruchomieją. 

 

2. Posłuchaj wiersza i obejrzyj poniższą ilustrację. Odpowiedz na pytanie: 

 

O czym opowiada wiersz? 

Kto mieszka na łące?  

Gdzie się chowają żaby? 

Gdzie bocian szuka żab? 

O czym marzy gąsienica? 

Co brzęczy na łące? 

Co robi kret na łące? 

Jaki bagaż nosi ślimak? 

Skąd muzyka na łące? 

Jakie rośliny rosną na łące?  

Mieszkańcy łąki 
 

Kto jest mieszkańcem tej łąki? 
Czy mieszkają tu biedronki? 

Tutaj rośnie koniczyna. 
Tam jest wielka pajęczyna. 

 
Żaby się chowają w stawie. 

Bocian szuka żabek w trawie.  
Gąsienica sobie marzy,  

źe się kiedyś przepoczwarzy.  
 

Coś tam w trawie cicho brzęczy. 
Kret kopaniem się nie męczy.  

Ślimak ciężki bagaż nosi. 
Lecz o pomoc nie poprosi.  

 
Czy tu mieszka Boża krówka? 
Czy modliszka jest i mrówka? 

Tutaj zespół pięknie gra. 
Tą melodię każdy zna.  

 

 Obejrzyj film:  

 https://www.youtube.com/watch?v=LKLf5EN1Ff4&t=474s  

 

https://www.youtube.com/watch?v=LKLf5EN1Ff4&t=474s


 

 

3. Zabawa badawcza, „Co w trawie piszczy?”  

Wybierz się na spacer na wiosenną łąkę, możesz wziąć ze sobą lupę. Zbadaj:, Co w trawie 

piszczy? Wytop wszystkich jej mieszkańców, poobserwuj rosnące tam rośliny. Zauważ, jakie 

kolory ma majowa łąka? Usiądź na chwilę i posłuchaj, jakie płyną z niej dźwięki. 

 

4. Zabawa logopedyczna „Magiczna łąka: 

a) Ćwiczenia aparatu artykulacyjnego: 

 Nad kwiatami fruwają motyle – język wykonuje ruchy pionowe przy szeroko 

otworzonych ustach. 

 Dookoła kwiatów fruwają pszczoły – oblizywanie warg. 

 Muchy latają zygzakiem – język od kącika do kącika. 

 Biedronka ma kropki – „stawianie kropek” językiem na podniebieniu. 

 Ślimak wychodzi z muszli – język przeciska się między zębami. 

 Ślimak zsuwa się po listku – język „ślizga się” po podniebieniu. 

 

 



b) Ćwiczenia oddechowe: 

Na łące wieje mały wiaterek – dziecko dmucha lekko na trzymany przed ustami pasek 

papieru. Teraz wiatr jest mocniejszy – dzieci dmuchają mocniej. (Wdech nosem – wydech 

ustami, długi, powolny). Wiatr się uspokoił. Możemy wąchać kwiaty (wdech nosem – 

wydech nosem). 

c)  Ćwiczenia artykulacyjne. 

Odgłosy przyrody przeplatają się z odgłosami cywilizacji: 

 Szszsz... – szumią drzewa. 

 Żżż... – przelatuje samolot. 

 Bzzz... – brzęczą pszczoły 

 Cyk, cyk – cyka świerszczyk. 

 Cz... cz... cz – obok łąki przejeżdża pociąg. 

 

5. Karta pracy: 

Rozpoznaj mieszkańców łąki na poniższej ilustracji. Podziel ich nazwy na sylaby. Policz 

zwierzęta.  

 

 



6. Zadania dla chętnych: 

a) Pokoloruj według kodu: 

 


