
 

 

 

Kochane Kangurki, przed nami kolejny tydzień pracy. W tym tygodniu będziemy poznawać piękno łąki. 

Zapowiada się piękna pogoda, jeżeli to możliwe to wybierzcie się całą rodzina na łąkę. Poszukajcie roślin, 

które tam rosną, a może uda Wam się spotkać małych mieszkańców łąki, motyla, biedronkę, mrówkę. 

Będzie nam bardzo miło, jeśli podzielicie się z nami zdjęciami z Waszych spacerów, czekamy na Wasze 

fotorelacje 

 

Poniedziałek 08.06.20 

Kochane dzieci, na dobry początek mamy dla Was piosenkę „Stonoga” 

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

Prosimy  rodziców o przeczytanie Wam wiersza I. Salach „Łąka” 

Łąka tylu ma mieszkańców,  

Zwierząt, roślin kolorowych. 

Tu motylek, a tam pszczółka 

Tutaj kwiatek – O! różowy! 

 

Z kopca wyszedł mały krecik. 

Obok niego idzie mrówka. 

Na rumianku w krasnej sukni,  

Przycupnęła boża krówka.  

 

Nad tą łąką kolorową  

Bal wydały dziś motyle,  

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


Zapraszają wszystkie dzieci, 

Więc zatańczmy z nimi chwilę. 

 Porozmawiajcie o tym jakie zwierzęta możemy spotkać na łące.  

Posłuchajcie też odgłosów łąki. 

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

 

Wtorek 09.06.20 

Zapraszamy Was dzisiaj kochane Kangurki do zabawy ruchowej „Na łące”. 

https://www.youtube.com/watch?v=3OJHt-oEyTk 

Proponujemy Wam tez narysowanie ślimaka według własnego pomysłu lub zgodnie z filmikiem, 

spróbujcie 

https://www.youtube.com/watch?v=vEiJP0v3xF4&list=PLn3ozp_pWTCpn1jo2zK9-

nmyqCivCvZwL&index=12 

A może narysujecie biedronkę, wybór należy do Was  

https://www.youtube.com/watch?v=bTypDkh-nEc&list=PLn3ozp_pWTCpn1jo2zK9-nmyqCivCvZwL&index=1 

Czekamy na zdjęcia Waszych prac 

 

Środa 10.06.20 

Kochane dzieci, dziś zaczynamy od wysłuchania muzycznej opowieści o łące. Usiądźcie wygodnie i 

posłuchajcie… 

https://www.youtube.com/watch?v=e3JMNHv70uw 

Mamy nadzieję, że Wam się podobało. 

Mamy tez dziś dla Was propozycję zabawy z piłkami.  Zgromadźcie piłki różnej wielkości i koloru.  Ułóżcie 

piłki tak, by do siebie pasowały. Najmniejsze piłki połóżcie na stole. Największe piłki połóżcie w koszyku. 

Żółte piłki połóżcie obok krzesła. Ułóżcie piłki od najmniejszej do największej itd. Na pewno świetnie sobie 

poradzicie z tym zadaniem  

Piątek 12.06.20 

Dzisiejszy dzień zaczynamy od rozgrzewki Poprosimy rodziców o pomoc;)  

 

 „Pokaż proszę gdzie masz oko , gdzie masz ucho  

   Gdzie masz nos, gdzie masz rękę, gdzie masz nogę  

   Gdzie na głowie rośnie włos. Daj mi rękę, tupnij nogą 

https://www.youtube.com/watch?v=IoC7WCfx6Z0
https://www.youtube.com/watch?v=3OJHt-oEyTk
https://www.youtube.com/watch?v=vEiJP0v3xF4&list=PLn3ozp_pWTCpn1jo2zK9-nmyqCivCvZwL&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=vEiJP0v3xF4&list=PLn3ozp_pWTCpn1jo2zK9-nmyqCivCvZwL&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=bTypDkh-nEc&list=PLn3ozp_pWTCpn1jo2zK9-nmyqCivCvZwL&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=e3JMNHv70uw


   Kiwnij głową tak i nie. Klaśnij w ręce, hop do góry  

   Razem pobawimy się!!!!!”.                                                            

 

 

Teraz czas poćwiczyć rączkę, zapraszamy Was do dokończenia zwierzątek, które żyją na łące. 

  

 



 

Na koniec zapraszamy Was do bzyczącej zabawy 

https://youtu.be/zUgzWqgYPeE 

 

 

https://youtu.be/zUgzWqgYPeE

