
Łąka pełna kwiatów 

 

Świeci majowe słońce, 

czasami pada deszcz.  

Na łące rosną śliczne kwiaty. 

My podziwiać będziemy je też. 

Gotowi! Ja też.  

 

 

 

 Kreatywnym okiem – https://kreatywnymokiem.pl/wiosenna-laka-czyli-przeglad-kwiatow/ 

 

 Posłuchajcie zagadek i odgadnijcie jaki to kwiat. 

 

 Kwiatem małym kwiatek biały, 

pośród trawy rośnie cały. 

Jaki kwiatek będzie to, 

co ma w nazwie liczbę sto? (stokrotka) 

 

 Są żółte jak kaczuszki, myślicie, że mają nóżki? 

Nie! One wczesną wiosną na mokrej łące rosną. (kaczeńce) 

 

 Spotkasz te kwiaty na łąkach rozwinięte 

I w czerwonych pąkach  

A kiedy płatki z nich opadają 

Czarne nasiona ich grzechotają.  (maki) 

 

 Kwitną koło rzeczki  

niebieskie kwiateczki 

Dobrą pamięć mają. 

Jak się nazywają? (niezapominajki) 

 

 „Kwiaty na łące” 

https://www.youtube.com/watch?v=EEwa39tENa0 

https://www.youtube.com/watch?v=5Hx5j6oRRC0 

 

 

 „Fasolkowe kwiaty” – zabawa matematyczna  

Z ziaren fasoli ułóżcie kwiaty, które można spotkać na łące. Przeliczcie ile fasolek wykorzystaliście przy 

układaniu kwiatka. 

Pod obrazkiem ułóżcie tyle fasolek. ile głosek jest w jego nazwie. 

źródło: https://mala275.blogspot.com/2017/05/gra-memo.html 

https://www.youtube.com/watch?v=EEwa39tENa0
https://www.youtube.com/watch?v=5Hx5j6oRRC0


 Policz, ile jest liter w każdym wyrazie i połącz każdy z wyrazów z odpowiednią liczbą. W naszym 

zadaniu ukryła się liczba 14. 

 

 

 

 Matematyczna zabawa dla pięciolatków. 

Wyciągnijcie obie dłonie. Policzcie palce w lewej ręce, policzcie palce w prawej ręce. Ułóżcie ręce tak 

jak do gry na fortepianie. Powtarzajcie wyliczankę jednocześnie naśladując grę na fortepianie.  

Ja jeden palec mam, ja jeden palec mam i coraz szybciej gram. 

Ja dwa palce mam, ja dwa palce mam i coraz szybciej gram. 

Ja trzy palce mam, ja trzy palce mam i coraz szybciej gram. 

Ja cztery palce mam, ja cztery palce mam i coraz szybciej gram… 

I tak dalej śpiewajcie i rymujcie do 10. 

 

 Ćwiczenia rysunkowe. Odrysujcie 5 palców na kartce papieru i stwórzcie z nich bociana. Użyjcie 

do tego ołówka, kredek, mazaków.  

 

 „Policz palce” – 5 latki  

https://view.genial.ly/5e7e560a50a0310d8c20a141  

 

https://view.genial.ly/5e7e560a50a0310d8c20a141


 Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10. 

https://view.genial.ly/5e8252f5aafed90da9c71776 

https://view.genial.ly/5e80f4b05ad5150d93dd48a6  

 

 Pora na ćwiczenia gimnastyczne w domu  

https://www.youtube.com/watch?v=ZlrDz5rk6PQ  

Pan Rafał proponuje nam przygotować kostki papieru z odrysowanymi rękami i stopami. Stwórzcie 

z nich „ścieżkę sensoryczną”. Ułóżcie je w taki sposób jak na filmiku. Poruszajcie się według kodu. 

Dobrej zabawy! Tak ćwiczą SPRAWNI PRZEDSZKOLACY!  

 

 

Opracowała: Bożena Nosiadek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://view.genial.ly/5e8252f5aafed90da9c71776
https://view.genial.ly/5e80f4b05ad5150d93dd48a6
https://www.youtube.com/watch?v=ZlrDz5rk6PQ


Dodatkowe zadania matematyczne. 

Policz i zaznacz odpowiednią cyfrę. Powodzenia.  

 

 

 

Opracowała: Małgorzata Juraszczyk 


