
 

Materiały dla rodziców gr IV 

27.04.-30.04.2020 roku. 

 

Kochane Dzieci i Szanowni Rodzice! 

Witamy serdecznie w nowym tygodniu. Przekazujemy kolejne 

propozycje materiałów do opracowania. W tym tygodniu 

będziemy kontynuować temat o naszej planecie Ziemi. 

Skupimy się między innymi na zagadnieniach związanych z 

działaniami proekologicznymi. Jak zwykle będziemy również 

doskonalić umiejętnosci związane z przygotowaniem dziecka 

do podjęcia nauki w szkole. 

Bardzo dziękujemy, że wspomagacie nas Państwo w realizacji 

tresci programowych. Życzymy miłej zabawy.   

Przesyłamy 1000 uśmiechów. 

Nauczycielki grupy IV 

 

Temat kompleksowy: „Święto Ziemi”   

Cele: 

– wdrażanie do uważnego słuchania 

– podnoszenie wiary we własne możliwości 

– rozumienie potrzeby oszczędzania wody i ochrony 

środowiska 

– ćwiczenia słuchu fonematycznego 

– ćwiczenia grafomotoryczne 

– usprawnianie motoryki 

– obserwowanie tworzenia  się pary wodnej 

– doskonalenie umiejętności liczenia 

– wzbogacanie słownictwa. 

Propozycje zabaw: 
I. Zajęcia z wykorzystaniem wiersza M. Strzałkowskiej,, Kran” 

Cele: 

- wdrażanie do uważnego słuchania i wyciągania wniosków 

- podnoszenie wiary we własne możliwości 

- rozumienie potrzeby oszczędzania wody 



- usprawnianie umiejętności dzielenia słów na głoski i sylaby. 

Przebieg zajęcia 

1. Słuchanie wiersza M Strzałkowskiej „ Kran” 

Szorowała Zosia ręce, 

chlapiąc wodą po łazience, 

szorowała,szorowała 

i szorując tak myślała. 

 

- We mnie aż się coś kotłuje 

kiedy wodę ktoś marnuje, 

bo wiem, jakie straszne szkody 

spowodowałby brak wody! 

 

Puste byłyby fontanny, 

morza,rzeki,stawy,wanny, 

wody by nie było w studni, 

wszyscy by chodzili brudni. 

 

Woda leci, Zosia biada: 

Świat bez wody? Szkoda gadać! 

Gdzie by ryby się podziały, 

ośmiornice i ukwiały, 

krokodyle i ropuchy, 

gdyby świat był całkiem suchy? 

 

Zocha leje łzy jak grochy, 

a kran ciurka obok Zochy. 

- Lasy,sady,warzywniki, 

pola, łąki i trawniki, 

ryby, gady,płazy,ptaki, 

ludzie oraz inne ssaki, 

baobaby i ogórki- 

wszystko wyschłoby na wiórki. 

 

Zocha szlocha nad ogórkiem, 



woda z kranu płynie ciurkiem. 

Mama woła:- Zosiu prędko! 

Obiad stygnie! Chodź Zosieńko 

- Obiad? Już? 

I poleciała. 

Lecz o wodzie zapomniała. 

2. Rozmowa na temat wiersza. Przykładowe pytania: 

- Kto jest bohaterem wiersza? 

- Nad czym zastanawiała się Zosia? 

- Komu jest potrzebna woda? 

- Czy Zosia pamiętała o zakręceniu kranu? 

- Czy wodę trzeba oszczędzać? 

3. Obejrzenie filmu „Hibbi – oszczędzanie wody.” 

Zapraszamy do obejrzenia przygody rybki Poli. 

 https://youtu.be/p0Nr-A7ElxQ 

4. Wykonanie karty pracy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/p0Nr-A7ElxQ


Odczytaj wyrazy. Pod każdym wyrazem narysuj czerwoną 

kredką tyle kropek, ile sylab ma dany wyraz, a zieloną kredką 

tyle kółek, ile głosek ma dany wyraz. 

 Oto przykład: 

 

woda 
O  O 

O O O O 

 

 
 

kran 
 

 

 

 

 

kropla 
 

 

 

 

 

parasol 
 

 

 

 



II. Zapraszamy dzieci do ćwiczeń. Materiał do zabawy 

znajdziecie  Państwo pod tym linkiem lub po wpisaniu do Youtube 

- rytmiczna rozgrzewka w podskokach. 

Życzymy wspaniałej zabawy. 

https://youtu.be/Zg7pCZOtMXo 

 

 

III. Zajęcie przyrodnicze „ Kto każe deszczowi padać” 

      Cele: 

– obserwowanie tworzenia się pary wodnej 

– próba wyjaśnienia obiegu wody w przyrodzie 

–  rozpoznawanie i nazywanie zjawisk atmosferycznych 

    Przebieg zajęcia 

1. Zabawa w skojarzenia- dopowiadanie określeń do zdania: 

Deszcz jest... 

2. Proponujemy wykonanie doświadczenia. Poproście 

Rodziców o pomoc. 

Nalewamy do garnka gorącej wody z czajnika i obserwujemy parę 

wodną unoszącą się nad garnkiem. UWAGA! OSTROŻNIE! 

JEST BARDZO GORĄCA! 
Przykrywamy garnek szybą ( szkłem) – obserwujemy tworzące się 

krople wody na szybie. Krople łączą się i spadają do garnka. 

Wniosek: 

Gdy jest ciepło- woda paruje, powstają chmury, a potem woda w 

postaci deszczu spada na ziemię. To doświadczenie ukazuje obieg 

wody w przyrodzie. 

To zjawisko pomoże dziecku zrozumieć film: 

Obieg wody w przyrodzie. Można go znaleźć pod tym linkiem 

https://youtu.be/4Pcvil1sVJ8 

3.  lub po wpisaniu do YOUTUBE : 

Paxi cykl hydrologiczny https//ciufcia.pl/ 

 

 

 

https://youtu.be/Zg7pCZOtMXo
https://youtu.be/4Pcvil1sVJ8


IV. Zajęcie plastyczne z wykorzystaniem techniki mokre w 

mokrym „ Pod wodą” 

Cele: 

- rozwijanie umiejętności łączenia ze sobą różnych materiałów 

- odkrywanie zdolności 

- budzenie wiary w możliwości twórcze każdego dziecka 

- doskonalenie sprawności rąk. 

Przebieg zajęcia: 

1. Proszę przygotować dziecku kartkę z bloku technicznego 

nasączoną wodą ( posmarowaną nasączoną w wodzie gąbką) 

Zadaniem dziecka jest namalowanie farbami akwarelowymi 

obrazka, przedstawiającego podwodny świat. 

Aby stworzyć klimat sprzyjający twórczej pracy proponuję 

wykonanie dzieła podczas słuchania muzyki relaksacyjnej. 

W celu wprowadzenia dziecka w nastrój można wykorzystać także 

utwór Ch.C.Saint-Saensa „ Aquwarium” 

        https://youtu.be/a4lmvXYRfa4 

 
V. Kształtowanie pojęć matematycznych z wykorzystaniem wiersza 

M Strzałkowskiej pt. „ Drzewo” 

Cele: 

- wdrażanie do konstruowania gier 

- doskonalenie umiejętności liczenia 

- wzbogacanie słownictwa 

- kształtowanie postaw proekologicznych 

- rozwijanie logicznego myślenia 

 

Przebieg zajęcia: 

1. Recytacja wiersza M Strzałkowskiej „ Drzewo” 

 

    Jakiś chłopak stał na skwerku, 

w żółtych spodniach i sweterku, 

i w krzak, który rósł pod bukiem, 

walił kijem z wielkim hukiem. 

Staś się zebrał na odwagę. 

https://youtu.be/a4lmvXYRfa4


Już miał zwrócić mu uwagę 

gdy wtem patrzy- ale draka!- 

buk przemówił do chłopaka: 

- Cóż to znowu za zwyczaje? 

Oj, coś mi się bratku zdaje, 

że potrzebna ci nauczka, 

więc dostaniesz ją od buczka. 

 

I wyciągnął w jego stronę 

łapska długie i zielone 

Chłopak zrobił głupią minę 

a buk cap go za czuprynę! 

- Coś za włosy mnie złapało! 

Puszczaj! 

- A co? Zabolało? 

Popatrz bratku na ten krzaczek- 

On przez ciebie teraz płacze! 

Dotąd będę cię tarmosić, 

aż go, bratku, nie przeprosisz 

i przyrzekniesz, że pomyślisz 

zanim coś bezmyślnie zniszczysz. 

 

- Tak! Przepraszam! Już nie będę! 

- No to zmykaj! Tylko pędem! 

Wtem ktoś z buka hop! Zeskoczył 

Staś zdumiony przetarł oczy... 

- To ty, Kuba? 

- To ja, Stachu! 

- Aleś mi napędził strachu! 

- Krzak sam bronić się nie może. 

- Chyba,że mu ktoś pomoże. 

2. Proponujemy wykonanie gry-ściganki „ Szanujemy rośliny” 

Do wykonania gry potrzeba: 

- arkusz papieru 

- flamaster 



- kostkę do gry 

- guziki lub pionki ( możemy je wykonać np. z papieru wycinając 

kółeczka) 

- napisy : START    META 

Na arkuszu papieru rysujemy chodniczek podzielony na „ płytki” 

z oznaczonymi polami: START  META. 

Na wybranych „płytkach” chodnika dziecko wymyśla sobie 

przeszkody do wykonania związane z ochroną środowiska np. „ 

złamany kwiatek” - oznacza trzy kroki do tyłu. 

Ilość i rodzaj przeszkód zależy od inwencji dziecka. 

Poniżej napisy do wycięcia. 

…................................................................................. 

 

START 

….......................... 

META 
 

 

Życzymy miłej zabawy! 

 

 

VI. Zajęcie matematyczne „ W królestwie królowej kwiatów” 

      Cele: 

– klasyfikowanie przedmiotów według określonych cech 

– posługiwanie się liczebnikami głównymi 

– porównywanie liczebności dwóch zbiorów 

– prawidłowe posługiwanie się określeniami: tyle samo, 



o jeden więcej, o jeden mniej. 

Do zajęcia będą potrzebne : 

-sylwety owadów: 1 muchy, 3 motyli, 5 biedronek, pętle lub duże 

koła ( wycięte z papieru), kartoniki z kropkami od 1 - 9 

 

Przebieg zajęcia: 

1. Słuchanie wiersza D Gellner pt.” Wiosenne loty” 

Wiosenne loty” 

Na wiosnę modne są loty. 

Mucha fruwa tam i z powrotem. 

Motyl jest także w podróży od pąka maku do róży. 

Na małych błyszczących listkach biedronki mają lotniska. 

Z wysoka łąkom i polom skrzydłami pokiwał samolot. 

Wyglądał zupełnie tak, jak biały ptak. 

2. Rozmowa z dzieckiem na temat wiersza. 

3. Dziecko układa przed sobą sylwety owadów wycięte z 

papieru.( karta nr 1). Zadaniem dziecka jest : 

- policzenie owadów ( 9) 

- tworzenie podzbiorów ( 3 pętle a w nich: mucha, 3motyle, 5 

biedronek). Po stworzeniu podzbiorów obok układamy cyfrę 

odpowiadającą liczbie owadów.) 

4. Zabawa ruchowa „ Ile razy klasnąć” 

Pokazujemy dziecku kartoniki z wybraną cyfrą od1-10 

Zadaniem dziecka jest klaśnięcie tyle razy, ile wskazuje cyfra. Dla 

chętnych dzieci możemy wprowadzić cyfry powyżej 10, ale tylko 

wtedy , gdy dziecko je zna. 

Poniżej karty do wykorzystania w tym zajęciu. 

5. Zabawa dydaktyczna „ O jeden więcej, o jeden mniej” 

Dziecko układa przed sobą wycięte kartoniki z kwiatami ( karta nr 

2). 

Rodzic pokazuje dziecku cyfrę od 1-8 

mówiąc: np. o jeden więcej lub o jeden mniej. 

Zadaniem dziecka jest ułożenie odpowiedniej liczby kwiatów. 

Jeżeli dziecko dobrze radzi sobie z cyframi od 1 do 9 można 



wprowadzić wyższe liczby i wykorzystać do zabawy kartoniki z 

cyframi 1-20 ( karta nr 1) . 

Życzymy wesołej zabawy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Karta nr 1 
 

 

…....................................................................................................... 

 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 
 

 



 

 

Karta nr 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zabawy z językiem angielskim. 

W tym tygodniu zapraszamy dzieci do utrwalania umiejetności 

operowania liczbami w języku angielskim. Na początek 

powtórzenie filmu z serii „ Tom and Keri”. 

https://youtu.be/xZttl8Yg23Y 

Utrwalamy następujące słowa i zwroty: 

0 – zero           

1- one                one cake – 1 ciastko 

2- two                two cakes – 2 ciastka 

3- three              three cakes – 3 ciastka 

4- four               four cakes – 4 ciastka 

5- five                five cakes - 5  ciastek 

6- six                  six cakes – 6 ciastek 

7- seven             seven cakes – 7 ciastek       

8- eight               eight cakes – 8 ciastek 

9-nine                 nine cakes – 9 ciastek 

10 – ten              ten cakes 10 ciastek 

What's that ?-  Co to jest? 

Who is Dolly? - Kim jest Dolly? 

I like cookies  – Lubię ciasteczka 

You like cookies– ty lubisz ciasteczka 

she likes cookies – ona lubi ciasteczka 

we like cookies – my lubimy ciasteczka 

Dolly likes cookies – Dolly lubi ciasteczka 

Tom likes cookies – Tom lubi ciasteczka 

Keri likes cookies -  Keri lubi ciasteczka 

Come with me – chodźcie ze mną 

I can count – umiem liczyć 

I can count to... -  Umiem liczyć do … 

 

 

 

 

https://youtu.be/xZttl8Yg23Y


 

Propozycje zabaw: 

1. Przygotowujemy tabliczki z liczbami od 1-10 

Podnosimy tabliczkę z liczbą . Zadaniem dziecka jest wyklaskanie 

tej liczby i głośne przeliczenie w języku angielskim. 

2. Zabawa z wykorzystaniem obrazków. ( karta poniżej) 

Mówimy do dziecka np.  one flower,  five flowers , ten flowers. 

Zadaniem dziecka jest powtórzenie zwrotu oraz ułożenie 

odpowiedniej liczby kwiatów . Do zabawy można wykorzystać 

kwiaty narysowane i wycięte przez dziecko. 

3. Wprowadzenie zwrotu How old are you? - Ile masz lat? 

W nauce pomoże nam film znajdujący się pod tym linkiem. 

https://youtu.be/lR_qzIxtq2w 

4. Utrwala on liczby 0-10 oraz wprowadza zwroty: 

How old are you?-  Ile masz lat? 

I'm 2 years old – mam 2 lata 

I'm 3 years old – mam 3 lata 

I'm 4 years old -  mam 4 lata 

I'm 5 years old – mam 5 lat 

I'm 6 years old – mam 6 lat 

I'm 7 years old – mam 7 lat 

I'm 8 years old – mam 8 lat 

I'm 9 years old – mam 9 lat 

I'm 10 years old – mam 10 lat 

5. Zabawa „ I can count to...” 

Dziecko mówi np. 

 I can count to five podnosząc kartę z liczbą 5. 

 I can count to three podnosząc kartę z liczbą 3 itd. 

Życzymy wesołej zabawy. 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/lR_qzIxtq2w


 

Propozycje zadań dodatkowych: 
1.Obejrzenie filmów utrwalających następujące umiejętności: 

 

•  Znajomość pór roku 

Paxi  Dzień, noc i pory roku 

https://youtu.be/ekY5oZDdQ4k 

 

•  Znajomość dni tygodnia 

       Wiersz o dniach tygodnia Jan Brzechwa „ Tydzień” 

        https://youtu.be/0DEBomKMtHA 

       piosenka o dniach tygodnia 

        Doremise  „ Tydzień liczy siedem dni” 

       https://youtu.be/KJiXPp1jSgQ 

 

• znajomość nazw miesięcy 

       https://youtu.be/z_fJUyAUB_o 

 

•  umiejętność tworzenia rymów 

Piosenka „ Farma” Doremisie 

https://youtu.be/LnPpNI2OWts 

 

Idzie rak nieborak i inne wiersze dla dzieci 

https://youtu.be/h4wpaDM-9AY 

 

2. Obejrzenie filmu  na temat ekologii: 

• Oczyszczanie wody „ Niezwykła podróż kropelki” o stacji 

uzdatniania wody 

https://youtu.be/plQ8rCApNIQ 

 

3. Czytanie tekstów. 

4. Wykonanie kart pracy.( karta pracy nr 3, 4, 5, 6) 

 

 

https://youtu.be/ekY5oZDdQ4k
https://youtu.be/0DEBomKMtHA
https://youtu.be/KJiXPp1jSgQ
https://youtu.be/z_fJUyAUB_o
https://youtu.be/LnPpNI2OWts
https://youtu.be/h4wpaDM-9AY
https://youtu.be/plQ8rCApNIQ


Ćwicz piękne czytanie 
 

 

 

Artur lubi kolorowe komiksy. 

Karolina zbiera nalepki i serwetki. 

A co zbiera Robert? 

 

…................................................................ 

 

To wielki zamek. 

W sali mamy bal kostiumowy. 

To Wanda i Witek na balu. 

O! A tam wesoły kot. 

Ale super zabawa! 

 

…................................................................ 

 

Zenek układa zamek. 

Zuza mu pomaga. 

Ten zamek ma okna i komnaty. 

To taki ładny zamek. 

BRAWO! 
 



KARTA PRACY NR 3 

 

Odczytaj wyrazy i połącz ze sobą te, które się rymują. 

 

 

wesoło                 stop   

 

hop                      koło 

 

mowa                 tłum 

 

chrum                 sowa               

 

huk                      tak 

 

 

rak                       puk      

 

 

 

                                       BRAWO! 
 



KARTA PRACY NR 4 

Narysuj obok tyle kwadratów, ile wskazuje liczba. 
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KARTA NR 5 

W okienku obok wklej liczbę o jeden większą 

( wyciętą z dołu karty). 

 Ο  Ο   Ο  Ο                                          Ο Ο Ο Ο Ο 

4 5 
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…....................................................................................................... 

 

 

Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο 
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Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο 
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                                                    BRAWO! 
 



 

KARTA NR 6 

W okienku obok wklej liczbę o jeden mniejszą 

( wyciętą z dołu karty). 

 

 Ο  Ο   Ο  Ο                                          Ο Ο Ο 

4 3 
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…....................................................................................................... 
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Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 

• w zakresie usprawniania funkcji wzrokowych 

Cele: 

- usprawnianie percepcji wzrokowej 

- doskonalenie umiejętności skupienia uwagi 

- rozwijanie pamięci 

- ćwiczenie słuchu fonematycznego 

- utrwalanie liter 

Propozycje zabaw: 

   1. Zabawa dydaktyczna „ Ułóż w szeregu” 

    Przygotowujemy 20 kartek w kolorach:     

czerwonym,zielonym,niebieskim, żółtym, fioletowym ( po 4 w 

każdym kolorze) 

Układamy ciąg kartek np.  czerwona, czerwona, niebieska, 

fioletowa. Zadaniem dziecka jest powtórzenie układu. 

Następnym etapem zabawy jest układanie ciągu bez wzoru. 

Mówimy dziecku jaki jest układ, ale już go nie układamy. 

Zadaniem dziecka jest ułożenie układu z pamięci. 

Im dłużej się bawimy proponujemy trudniejsze zadania. 

2. Kreślenie: 

• palcem w powietrzu jednocześnie dwiema rękami 

• na blacie stołu 

• na podłodze 

• na tackach z kaszą 

• na ścianie przed sobą siedząc po turecku 

• na ścianie przed sobą stojąc 

• siedząc po turecku z prawej strony 

• siedząc po turecku z lewej strony 

kształtów figur geometrycznych: 

koła, trójkąta, prostokąta, kwadratu. 

Robimy kilka powtórzeń . Przed każdym powtórzeniem proponuję 

wysłuchanie I zwrotki ulubionej piosenki. 

    3. Wykonanie kart pracy 



 

Połącz takie same obrazki. Pokoloruj te, w 

których nazwach słyszysz głoskę e. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Odszukaj i zakreśl w tekście literę e E 

 

Ecie – pecie, czy zgadniecie, 

gdzie tu tańczył słoń w balecie? 

Zgadnąć – łatwe to szalenie. 

Trzeba znaleźć dziurę w scenie! 
 

 

 

 

 

 

…....................................................................................................... 

 

 

 

 

Odszukaj i zakreśl w tekście literę g G 

 

Gruby kret łapami grzebie. 

W czym on grzebie? W czarnej glebie. 

Do ogrodu nam się wciska, 

sypiąc wzgórki – kretowiska. 
 

 

 

 



 

 

• w zakresie usprawniania motoryki 

Cele: 

- usprawnianie motoryki dużej 

- usprawnianie umiejętności rysowania po śladzie ( pogrubianie 

konturów) 

-usprawnianie umiejętności lepienia z plasteliny drobnych 

elementów 

 

Propozycje zabaw: 

1. Zabawa z piłką „ Pokonuję przeszkody” 

Proszę wytyczyć dziecku tor przeszkód . Zadaniem dziecka jest 

turlanie piłki pomiędzy przeszkodami oraz celowanie do 

wyznaczonego punktu. 

2. Zabawa „ W kolory” Zadaniem dziecka jest łapanie piłki na 

wszystkie kolory oprócz czarnego. Rodzic rzuca piłkę mówiąc 

nazwę koloru. Dziecko łapie piłkę. Przed odrzuceniem jej do 

rodzica dzieli kolor na sylaby lub na głoski ( w zależności od 

umiejętności) 

3. Wodzenie palcem po wzorach ( karta poniżej) 

4. Wykonanie karty ( pogrubianie konturów) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wodzimy bardzo dokładnie palcem po wzorach od strony 

lewej do prawej 

Ο  Ο   Ο  Ο 
 

ร   ร    ร    ร   

ร 
 

c   c   c   c  c 
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} } } } } } } } 
 

Popraw kontur drzewa kredką lub flamastrem. Pokoloruj 

drzewo kredkami. 

Z zielonej plasteliny formuj listki i nalep na gałęzie drzewa. 

 

 
 

 

 

 

 

                                             Gratulacje 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 

• w zakresie doskonalenia umiejętności czytania 

 ( praca z dzieckiem zdolnym) 

Cele: 

- doskonalenie umiejętności czytania pod względem szybkości 

- próba analizy tekstu 

- ćwiczenie koordynacji i lateralizacji 

- usprawnianie pamięci. 

- rozwijanie logicznego myślenia. 

Propozycje zabaw: 

1. Samodzielne czytanie wiersza Marty Próchniewicz „ Śmieci” 

Marta Próchniewicz „ Śmieci” 

Wierszyk ten jest dla tych dzieci,które rozrzucają śmieci. 

Otóż wszystko się zaczęło w bardzo piękny, ciepły dzień. 

Dyziu siedząc na podwórku zjadał ze słoika dżem. 

Jak już wszystko co w słoiku, mały Dyziu palcem wytarł, 

mlasnął, westchnął, bez namysłu brudną buzię w rękaw 

wytarł. 

„Chyba pora już na rower”- rzekł Dyziu bardzo śmiało. 

Pustym słojem zostawionym nie przejął się wcale. 

Kopnął słoik hen daleko, by mu nie zalegał. 



Śpieszył się bo tuż za rogiem już kolega czekał. 

Słoik rozbił się o kamień, szkło się posypało 

na bardzo drobne kawałki, nie było ich mało. 

Dyziu razem z kolegami robili zawody, 

który tor przejedzie szybciej mijając przeszkody. 

Zabawa była udana, chłopcy się zmęczyli. 

Po przekąski i napoje do domu wrócili. 

Dyziu na swoje podwórko wjeżdża wraz z kolegą, 

Ale nagle coś z rowerem dzieje się dziwnego. 

Trzask! I Dyziu już na ziemi, coś tutaj źle poszło. 

Noga krwawi a w kolanie wbite ostre szkło. 

Opatruje Dyzia pani, która z pieskiem szła. 

„Kto tu na naszym podwórku rozbił tyle szkła? 

Kto to zrobił nie pomyślał, że śmiecąc w ten sposób, naraża 

nie tylko siebie lecz wiele innych osób." 

Dyziu bardzo zawstydzony przyznał się do tego, 

że wypadek na rowerze zdarzył się przez niego. 

Wszystko posprzątał starannie. Pomogły mu dzieci. 

Od tej pory postanowił segregować śmieci. 

Zadania do wykonania : 

 Przygotuj kartkę,klej,nożyczki,kredki. 

Wytnij tytuł pasujący do opowiadania i naklej u góry kartki. 

Deszczowa historia. 

Opowiadanie o wiośnie. 



Zabawy w ogrodzie. 

Przygoda Dyzia. 
 
Przeczytaj zdania. Wytnij je i przyklej  pod  tytułem w 

kolejności, w jakiej te zdarzenia występowały w opowiadaniu. 

 

Dyzio je dżem malinowy. 

Dyzio postanowił segregować śmieci. 

Dyzio kopnął słoik po dżemie. 

Dyzio bawił się z kolegami. 

Dyzio skaleczył nogę . 

Dyzio wracał rowerem do domu po przekąski 

 
    Na środku kartki narysuj ilustrację do opowiadania.     
 
 

 

Szanowni Rodzice! 

Zbliża się czas pójścia naszych dzieci do szkoły. 

Poniżej przypominamy Państwu umiejętności, jakimi charakteryzuje się 

dziecko gotowe do podjęcia nauki w szkole to znaczy osiągnięcia 

edukacyjne dziecka na koniec etapu  wychowania przedszkolnego w 

zakresie rozwoju fizycznego, emocjonalnego, społecznego i poznawczego. 

 

I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka. 

 

Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole: 

 

• zgłasza potrzeby fizjologiczne, samodzielnie wykonuje podstawowe 

czynności higieniczne; 

 



• wykonuje czynności samoobsługowe: ubieranie się i rozbieranie, w tym 

czynności precyzyjne, np. zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł; 

 

• spożywa posiłki z użyciem sztućców, nakrywa do stołu i sprząta po 

posiłku; 

 

• komunikuje potrzebę ruchu, odpoczynku itp.; 

 

• uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych          

muzycznych,   naśladowczych, z przyborami lub bez nich wykonuje    różne 

formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne; 

 

• inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje, buduje, 

wykorzystując zabawki, 

materiały użytkowe, w tym materiał naturalny; 

 

• wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, 

 trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z 

wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni, używa chwytu 

pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania; 

 

• wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania 

prawidłowej postawy ciała; 

 

• wykazuje sprawność ciała i koordynację w stopniu pozwalającym na 

rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i 

pisanie. 

 

 

 

II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka. 

 

Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole: 

 

• rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich 

przeżywaniem; 

• szanuje emocje swoje i innych osób; 
 

• przeżywa emocje w sposób umożliwiający mu adaptacjęw nowym 

otoczeniu, np. w nowej grupie dzieci, nowej grupie starszych dzieci, a także w 

nowej grupie dzieci i osób dorosłych; 



 

• przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla 

dziecka form wyrazu; 

 

• rozstaje się z rodzicami bez lęku, ma świadomość, że rozstanie takie 

bywa dłuższe lub krótsze; 

 

• rozróżnia emocje i uczucia przyjemne 

i nieprzyjemne, ma świadomość, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie; 

 

• szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie; wdraża 

swoje własne strategie, wspierane przez osoby dorosłe lub rówieśników; 

 

• zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być 

podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje 

nadnieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub 

innej sytuacji; 

 

• wczuwa się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia; 

 

• dostrzega, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, przejawia w 

stosunku do nich życzliwość i troskę; 

 

• dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła 

satysfakcji estetycznej. 

 

III. Społeczny obszar rozwoju dziecka. 

 

Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole: 

 

• przejawia poczucie własnej wartości jako osoby, wyraża szacunek wobec 

innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze; 

 

• odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny, narodu, grupy 

przedszkolnej, grupy chłopców, grupy dziewczynek oraz innych grup,np. grupy 

teatralnej, grupy sportowej; 

 

• posługuje się swoim imieniem, nazwiskiem, adresem; 

 



• używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, 

sytuacji wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego 

zachowania; 

 

• ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz 

przyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w 

grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas 

odpoczynku; 

 

• nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i 

zachowaniami społecznymi, np. szacunek do dzieci i dorosłych, szacunek do 

ojczyzny, życzliwość okazywana dzieciom i dorosłym – obowiązkowość, 

przyjaźń, radość; 

 

• respektuje prawa i obowiązki swoje oraz innych osób, zwracając uwagę 

na ich indywidualne potrzeby; 

 

• obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe; 

 

• komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując 

komunikaty werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne 

wobec innego dziecka, grupy 

 

 
 

IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka. 

 

Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole: 

 

• wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w 

bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, 

intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, 

teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw i materiału 

naturalnego; 

 

• wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w 

bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje sięjęzykiem 

polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, 

wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, 

rozróżnia głoski na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie 

słowach; 



 

• odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości; byty 

rzeczywiste od medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych; 

 

• rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i 

spontanicznych odkryć, odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter 

w formie napisów drukowanych dotyczące treści znajdujących zastosowanie w 

codziennej aktywności; 

 

• odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia 

kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układahistoryjki 

obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki; 

 

• wykonuje własne eksperymenty językowe, nadaje znaczenie czynnościom, 

nazywa je, tworzy żarty językowe i sytuacyjne, uważnie słucha i nadaje 

znaczenie swym doświadczeniom; 

 

• eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją 

wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, 

porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. 

dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na 

sygnały, muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku; 

śpiewa 

piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; 

 

• chętnie uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu; wyraża emocje i 

zjawiska pozamuzyczne różnymi środkami aktywności muzycznej; aktywnie 

słucha muzyki; wykonuje lub rozpoznaje melodie, piosenki i pieśni, np. ważne 

dla wszystkich dzieci w przedszkolu, np. hymn przedszkola, charakterystyczne 

dla uroczystości narodowych (hymn narodowy), potrzebne do organizacji 

uroczystości np. Dnia Babci i Dziadka, święta przedszkolaka (piosenki 

okazjonalne) i inne; w skupieniu słucha muzyki; 

 

• wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, 

mazakiem itp., tworzy proste i złożone znaki, nadając im znaczenie, odkrywa w 

nich fragmenty wybranych liter, cyfr, kreśli wybrane litery i cyfry na gładkiej 

kartce papieru, wyjaśnia sposób powstania wykreślonych, narysowanych lub 

zapisanych kształtów, przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie, 

samodzielnie planuje ruch przed zapisaniem, np. znaku graficznego, litery i 

innych w przestrzeni sieci kwadratowej lub liniatury, określa kierunki i miejsca 

na kartce papieru; 



 

• czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki 

znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie 

 

• wymienia nazwę swojego kraju i jego stolicy, rozpoznaje symbole 

narodowe (godło, flaga, hymn), nazywa wybrane symbole związane z 

regionami Polski ukryte w podaniach, przysłowiach, legendach, bajkach, np. o 

smoku wawelskim, orientuje się, że Polska jest jednym z krajów Unii 

Europejskiej; 

 

• wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy, 

zagospodarowuje przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej 

przedmiotom, określa ich położenie, liczbę, kształt, wielkość, ciężar, porównuje 

przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybraną cechę; 

 

• klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu,koloru, przeznaczenia, 

układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układyprzedmiotów i 

tworzy własne, nadając im znaczenie, rozróżnia podstawowe figury 

geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt); 

 

• eksperymentuje, szacuje, przewiduje, dokonuje pomiaru długości 

przedmiotów, wykorzystując np. dłoń, stopę, but; 

 

• określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej 

osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów, rozróżnia stronę lewą i 

prawą; 

 

• przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, 

ćwiczeń i wykonywania innych czynności, posługuje się liczebnikami 

głównymi i porządkowymi, rozpoznaje cyfry oznaczające liczbyod 0 do 10, 

eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb, wykonuje dodawanie i 

odejmowanie w sytuacji użytkowej, liczy obiekty, odróżnia liczenie błędne od 

poprawnego; 

 

• posługuje się w zabawie i w trakcie wykonywania innych czynności 

pojęciami dotyczącymi następstwa czasu np. wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, 

wieczorem, w tym nazwami pór roku, nazwami dni tygodnia i miesięcy; 

 

• rozpoznaje modele monet i banknotów o niskich nominałach, porządkuje 

je, rozumie, do czego służą pieniądze w gospodarstwie domowym; 

 



• posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, 

deszcz, burza, opadanie liści z drzew, sezonowa wędrówka ptaków, kwitnienie 

drzew, zamarzanie wody, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w 

środowisku przyrodniczym, korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, 

ziół; 

 

• podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, 

zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, 

korzystanie z nowoczesnej technologii itd.; 

 

• wskazuje zawody wykonywane przez rodziców i osoby znajbliższego 

otoczenia, wyjaśnia, czym zajmuje się osoba wykonująca dany zawód; 

 

• rozumie bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reaguje 

na nie; uczestniczy w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych, 

konstrukcyjnych, teatralnych; używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie 

dla danej zabawy lub innych podejmowanych czynności; powtarza rymowanki i 

proste wierszyki, śpiewa piosenki w grupie; rozumie ogólnysens krótkich 

historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy są wspierane np. obrazkami, 

rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami; 

 

• reaguje na proste polecenie w języku mniejszości narodowej lub etnicznej, 

używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie w zabawie i innych 

podejmowanych działaniach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Rodzice! 

Przesyłamy Państwu ostatnią część kart diagnostycznych. 

( karty nr 24,25,26,27,28,29,30) 

Bardzo prosimy, aby w miarę możliwości  dzieci wykonały je 

samodzielnie do 24.05.2020 roku. Wszystkie karty 

diagnostyczne prosimy przechowywac w domu. O sposobie 



przekazania kart do przedszkola poinformujemy Państwa po 

24.05.2020 roku. 

Bardzo dziękujemy Państwu za ogromną  pomoc i wsparcie. 

                                            Wszystkich serdecznie pozdrawiamy 

                                                Nauczycielki grupy IV. 

 

                                                  

 

 

 

 

 


