
Materiały dla rodziców na okres 20.04-24.04.2020 roku

Kochane Dzieci i Szanowni Rodzice!
Witamy serdecznie w nowym tygodniu. Przekazujemy kolejne 
propozycje materiałów do opracowania. W tym tygodniu 
będziemy rozmawiać o naszej planecie Ziemi. 
Bardzo dziękujemy, że pomagacie Państwo dzieciom w 
realizacji tematów. Jesteście wspaniali. Proszę realizować 
tematy w miarę możliwości . Na końcu materiałów przesyłamy
następny zestaw kart diagnostycznych . 
Życzymy miłej zabawy.  Przesyłamy 1000 uśmiechów.

Nauczycielki grupy IV

Temat tygodniowy: „ Święto Ziemi”
Cele:
- rozwijanie umiejętności logicznego myślenia
- kształtowanie spostrzegawczości
- nauka czytania globalnego nazw pór roku
- analiza i synteza sylabowa i głoskowa wyrazów
- gromadzenie słownictwa i informacji dotyczących wiosny
- przyzwyczajanie do uważnego słuchania
- pogłębianie wiadomości na temat ochrony przyrody
- kształtowanie postawy proekologicznej
- poznanie znaczenia słowa – recykling
- kształtowanie umiejętności porównywania
- kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania
- utrwalanie kolejności liczb w zakresie 10

Propozycje zajęć:
Zajęcie I
Zajęcie przyrodnicze „ Pory roku”
Cele:
- rozwijanie umiejętności logicznego myślenia
- kształtowanie spostrzegawczości
- kształtowanie umiejętności czytania globalnego



- ćwiczenie słuchu fonematycznego
Przebieg zajęcia
1. Rozwiązywanie zagadek dotyczących pór roku

Niesie słońce, kwiaty i zielone liście.
Wszyscy na jej przyjście bardzo czekaliście. ( wiosna)

To pora roku najlepsza na świecie,
bo na wakacje nareszcie jedziecie. ( lato )

Ptaki odlatują, liście opadają,
jabłka, śliwki i gruszki pięknie dojrzewają ( jesień)

Niesie śniegi i mrozy, ale to nie wszystko!
Także śnieżki i sanki oraz lodowisko! ( zima)
2. Obejrzenie filmu na temat pór roku. Zapraszamy.
https://youtu.be/UyjuC3w2tG0

     3.Rozmowa z dzieckiem na temat pór roku i ich cech   
4. Wykonanie mapy mentalnej dotyczącej wiosny.

Sposób wykonania:
Dziecko na dużym arkuszu papieru rysuje elementy kojarzące się z 
wiosną. Do pracy można wykorzystać napisy. ( poniżej)

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

wiosna              motyl         tulipan

parasol             bazie           krokus

https://youtu.be/UyjuC3w2tG0


listki               łodyga         kwiatki

trawa            słońce           owady

Zajęcie II
Ćwiczenia gimnastyczne
Cele:

– doskonalenie biegów
– doskonalenie rzutów
– doskonalenie skoków
1. Zabawa orientacyjno - porządkowa „ Figurki” Dziecko porusza się w

rytm muzyki . Gdy muzyka cichnie – staje bez ruchu.
2. Ćwiczenia z woreczkiem ( może być mały miękki przedmiot)

- W staniu w rozkroku, skłon tułowia w przód, z woreczkiem w ręku,
wyprost.
- W staniu , skłon tułowia w przód, przekładanie woreczka z ręki 
prawej do lewej, przed kolanami, za kolanami.
- W leżeniu przodem, ręce w bok, przekładanie woreczka z jednej 
ręki do drugiej.
- Przeskoki nad woreczkiem: obunóż, na prawej, na lewej nodze, w 
przód, w tył, w bok.
- Woreczek leży na podłodze, na hasło hop! Dziecko obiega 
woreczek dookoła i podnosi do góry.

3. Zabawa skoczna: wyznaczamy dziecku linię startu i mety. Na nasz 
sygnał dziecko pokonuje tę drogę skacząc obunóż, na prawej nodze, 
na lewej nodze, czworakując.



4. Zabawa rzutna :  stawiamy na podłodze np. niską miskę. Dziecko 
siada w niewielkiej odległości od miski i próbuje wrzucić woreczek 
(lub miękki przedmiot) do miski. W miarę upływu czasu i nabierania 
wprawy odsuwamy miskę coraz dalej od dziecka. 

5. Ćwiczenia oddechowe: 
- W pozycji stojącej: ramiona ułożone wzdłuż tułowia. Głęboki 
wdech nosem z uniesieniem ramion w górę i wspięciem na palce, 
wydech przez usta z opuszczeniem ramion i opadem na całe stopy.
- W siadzie skrzyżnym, ręce oparte na kolanach, tułów w lekkim 
skłonie. Wdech z uniesieniem ramion, wydech z opuszczeniem  
ramion
- W siadzie skrzyżnym, ręce na udach. Wdech z uniesieniem klatki 
piersiowej, wydech z opuszczeniem klatki piersiowej.

                                                                   CZAS NA ODPOCZYNEK

Zajęcie III
Wspomaganie rozwoju mowy - Co zagraża Ziemi?
Cele: 

– przyzwyczajanie do uważnego słuchania i tworzenia wypowiedzi na 
określony temat

– pogłębianie wiadomości na temat ochrony przyrody
– kształtowanie postawy proekologicznej
– nauka myślenia przyczynowo-skutkowego
– poznanie znaczenia słowa recykling

Przebieg zajęcia:
1. Słuchanie wiersza Jolanty Kasperkowiak „Mali strażnicy przyrody”

 
Mali strażnicy przyrody

Dziś ekologia – modne słowo
przyrodę wszyscy chcą mieć zdrową.

Jej strażnikami się ogłaszamy,
od dziś przyrodzie my pomagamy.

Gdy ktoś bezmyślnie papierek rzuci,
trzeba takiemu uwagę zwrócić.

Nie można przecież bezkarnie śmiecić.
To wiedzą nawet przedszkolne dzieci.



Nie wolno łamać gałęzi drzew,
bo piękny płynie z nich ptasi śpiew.

A kiedy bocian wróci z podróży
gniazdo niech znajdzie, na nie zasłużył.

Pozwól dżdżownicy do ziemi wrócić,
po co jej dzieci mają się smucić.

Niech barwny motyl siada na kwiatach,
żyje tak krótko, niech wolny lata.

Choć ekolodzy jeszcze z nas mali,
uczyć będziemy tego wandali.
Matka Natura nas wynagrodzi

jeśli z przyrodą będziemy w zgodzie. 

2. Rozmowa z dzieckiem inspirowana wierszem. Przykładowe pytania :
- Co to znaczy, że ktoś jest strażnikiem ?
- Kto to jest strażnik przyrody?
- Dlaczego przyroda potrzebuje strażników?

3. Film na temat ekologii. Znajdziemy tam odpowiedź na wiele pytań 
związanych z dbaniem o środowisko. Dowiemy się , co możemy 
zrobić, by dbać o naszą planetę.
https://youtu.be/zleExE18fqQ

4. Wykonanie doświadczenia: dlaczego dzikie wysypiska są groźne dla 
środowiska?
Przygotowujemy tackę, ligninę, tusz, spryskiwacz z wodą. Na tacce 
kładziemy ligninę i rysujemy wokół jej brzegów okrąg. Następnie na 
ligninie robimy plamę tuszem i spryskujemy wszystko wodą. 
Dziecko obserwuje, co się dzieje i mówi o swoich spostrzeżeniach. 
Ustala, że plama się powiększa aż za narysowany okrąg . Należy 
wyjaśnić dziecku, że dokładnie to samo dzieje się na wysypisku 
śmieci. Z wyrzuconych opakowań wydostają się różne substancje i 
przenikają do gleby oraz wody. Dzieje się tak również pod wpływem 
deszczu, który rozpuszcza różne trujące substancje. 

5. Przeczytanie tekstu samodzielnie przez dziecko. 

https://youtu.be/zleExE18fqQ


Mamy plastikowe worki.
To worki na odpady.
Zbieramy papierki, 
butelki, metal i torby z 
plastiku. Dbamy o lasy, 
parki i ogrody. 

Zajęcie IV
Zajęcie plastyczne „ Prośby Ziemi”
Cele:

– uwrażliwianie na kwestię ochrony przyrody
– rozwijanie wyobraźni i postawy twórczej
– nauka uzasadniania własnego zdania.

Przebieg zajęcia:
1. Wysłuchanie odezwy Ziemi do jej mieszkańców. Czytamy 

dzieciom tekst odezwy.

 Moi drodzy mieszkańcy !

  Piszę do Was, ponieważ bardzo się martwię o swoje i Wasze
zdrowie. Powietrze, którym oddychacie,zatruwają dymy z
kominów fabryk. Woda, która płynie w rzekach jest coraz

brudniejsza. Lasy, w których lubicie odpoczywać są wycinane i
zaśmiecane. Proszę was, dbajcie o mnie. Zachęcam Was, żebyście

nie zaśmiecali swojego otoczenia. Wyrzucajcie śmieci do
odpowiednich pojemników. To bardzo ważne, żeby segregować



odpady. Rozejrzyjcie się i sprawdźcie, jak w Waszym mieście
oznaczone są pojemniki na papier, szkło i plastik. 

          Liczę na Was.                                            Planeta Ziemia.

2. Rozmowa z dzieckiem na temat treści listu. Przykładowe
pytania:
- Jak myślisz, dlaczego Ziemia napisała ten list?
- O co prosi w liście?
- Jak powinniśmy dbać o naszą planetę?
- Czy Ziemia ma tylko powody do zmartwień?
- Z czego może być zadowolona?

3. Wykonanie pracy plastycznej . Polecenie:
- Narysuj to, o co może prosić Ziemia w dniu swojego 
święta.

Zajęcie V
Zajęcie matematyczne „ dodajemy i odejmujemy”
Cele:

– nauka czytania i zapisywania liczb w zakresie 10
– kształtowanie umiejętności porównywania
– kształtowanie umiejętności dodawania
– kształtowanie umiejętności odejmowania

Przebieg:
1. Zabawa dydaktyczna „ Policz”

Do zabawy potrzebne są zestawy kartoników z cyframi 0-10.
Osoba prowadząca zabawę ( np. rodzic) podnosi do góry 
kartonik z wybrana liczbą i mówi  dodawanie lub 
odejmowanie. Zadaniem uczestnika zabawy jest wybrać takie
kartoniki z liczbami, aby po ich dodaniu lub odjęciu 
otrzymać wynik zgodny z liczba zaprezentowaną przez 
prowadzącego.

2. Zabawa dydaktyczna „ Oblicz działania”
Przygotowujemy kilka kartek z działaniami typu:



2+ 3 = 
3+ 4 =
9 – 6 =  itp., liczmany dla dziecka oraz ołówek.
Zadaniem dziecka jest rozwiązanie działań.

3. Wykonanie karty pracy 



Połącz działanie z odpowiednim wynikiem.
( można liczyć przy pomocy liczmanów, palców lub w pamięci)

10 – 2                8 + 1                 7 - 3

   4                        9                      8

7 + 3                 8 – 3               4 + 2   

   5                     6                       10

      



Zabawy z językiem angielskim.

Szanowni Państwo!
W tym tygodniu utrwalamy znane nam zwroty i uczymy się 
nowych:
stand up – wstań
sit down – usiądź
jump – skacz
run – biegnij
swing – machaj
shake - potrząsaj
walk around – spaceruj
go – idź
stop – zatrzymaj się
hands up – podnieś ręce w górę
hands down – opuść ręce w dół
clap your hands – klaśnij 
turn around – obróć się dookoła
stamp your feet – tup stopami
tap your feet -stuknij stopami
stretch aut your feet – wyciągnij ramiona
swing your arms – machaj rękami
shake your hips – potrząsaj biodrami
sing – śpiewać
read – czytaj
write – pisz
dance - tańcz
look at the left – spójrz w lewo
look at the right – spójrz w prawo.

W celu wysłuchania prawidłowej wymowy oraz utrwalania 
zwrotów proponuję obejrzenie następującego filmu:



https://youtu.be/fuZktwZKYNE

Dla dzieci chętnych – nauka piosenki „ I'm so happy”
https://youtu.be/dUXk8Nc5qQ8

 
I'm so happy
Na na na
I'm so happy!
Oh,so happy!
Sing with me

Clap,clap,clap your hands
Stomp,stomp, stomp your feet
Swing,swing,swing your arms
Dance everybody and sing with me.

Jump,jump,jump around
Touch the sky and touch the ground
Shake,shake,shake your hips
I know a song and it goes like this.
                                                    
                                                 Wesołej zabawy

https://youtu.be/dUXk8Nc5qQ8
https://youtu.be/fuZktwZKYNE


Propozycje zadań dodatkowych:
1. Kolorowanki.
2. Bajka  „ Odważna przyjaźń”

Po przeczytaniu bajki proszę porozmawiać z dzieckiem na 
temat jej treści. 

3. Karty pracy do nauki czytania.
4. Karty pracy do utrwalania pojęć matematycznych.





Bajka  „ Odważna przyjaźń”

Pewnego razu rodzice kupili Kasi pluszowego misia,a Wojtuś otrzymał 
samochodzik. Jaka była radość! Wojtuś zaraz wybiegł z mieszkania, aby 
bawić się na podwórku. Kasia przytuliła misia. Miś od pierwszej chwili 
stał się jej przyjacielem. Miał kudłate łapki, milutkie uszy, czarny nosek i 
oczka. Jego pysio uśmiechało się przyjaźnie, a brzuszek przy lekkim 
dotyku mruczał. Kasia mogła misiowi wszystko opowiedzieć. Gdy 
zasypiała, miś zasypiał razem z nią. Miś stał się jej ulubionym 
towarzyszem zabaw. Kasia często powtarzała sobie wierszyk: kocham 
przytulankę, ściskam ją radośnie, a kiedy zasypiam, ona za mną rośnie!
Gdy Kasię bolał brzuch, ząb lub głowa albo rozbite kolano, wtedy mogła 
razem z misiem popłakać. Miś zawsze słuchał, co Kasia mu opowiadał i 
Kasia czuła, że miś jest jej przyjacielem. Troszczyła się więc o niego i gdy 
wychodziła z nim na spacer, ubierała mu w chłodne dni szalik. Nasza 
przyjaźń jest wielka – myślała Kasia, przytulając misia. 
Pewnego dnia Kasia usłyszała cichy szept:

– Kasiu, pozwól mi dzisiaj samemu iść na spacer.
Chcę pobawić się na łące – szeptał miś.

         Kasi zrobiło się smutno i powiedziała:
– Już nie chcesz się bawić ze mną?

Miś szepnął:
– Chcę się z tobą bawić, ale czasem chciałbym też pobawić się sam.

Wtedy poznam wiele nowych rzeczy i o wszystkim będę mógł ci 
opowiedzieć! Pozwolisz mi, Kasiu pobawić się dzisiaj samemu na 
łące?
Kasia zamyśliła się poważnie i odpowiedziała:

– Oczywiście, że ci pozwolę. Ja też lubię czasem bawić się sama, nie 
tylko z rodzicami. Chcę sama poznawać piękny świat. Proszę nieraz 
rodziców, żeby mi pozwolili pobiegać po podwórku. Jestem sama , 
ale wiem, że moja mama czuwa i czeka na mnie, aż wrócę. 
Idź misiu! Pobaw się dzisiaj sam! Będę na ciebie czekać!



– Dziękuję ci Kasiu!- zawołał uradowany miś. Pocałował Kasię w 
policzek i zniknął za drzwiami. 
Kasia ucieszyła się, że sprawiła misiowi tyle radości. 
Będę na misia czekać! - pomyślała i zaczęła przygotowywać 
śniadanie dla lalek. Zanim zrobiło się ciemno, miś zapukał do drzwi 
Kasi.

– Kasiu, to ja. Coś dla ciebie mam!
Kasia prędko pobiegła do drzwi i z bijącym sercem je otworzyła. 

– Jesteś! Jak się cieszę, że wróciłeś!, wykrzyknęła radośnie.
Kasia i miś długo tulili się do siebie i opowiadali sobie o tym, co się 
wydarzyło tego popołudnia. 

– Twoje serce jest odważne, Kasiu- powiedział miś i podarował Kasi 
stokrotkę, którą przyniósł z łąki.

– Twoje też! - odrzekła Kasia, podając misiowi łyżkę z miodem. 
Za oknem słychać było warkot samochodziku, którym jeździł Wojtuś
pokonując coraz to większe przeszkody. Wkrótce rodzice zawołali 
dzieci na kolację.



Przeczytaj wyrazy. Podziel na sylaby. Pod każdym wyrazem 
narysuj tyle kółek, ile sylab ma dany wyraz. Otocz pętlą te 
wyrazy, które mają tyle samo sylab, ile słowo spodnie.

spodnie                    bluza            buty

kurtka                   skarpetki          golf

sukienka             kalesony           adidasy

                                    BRAWO!



Dopasuj napisy z dołu karty do odpowiednich pór roku.

…................................................................
Wiosna

…................................................................
Lato

…................................................................
Jesień

…................................................................
Zima

…................................................................
wakacje
…................................................................
sopel lodu
…................................................................
kolorowe listki
…................................................................
zielona trawa

            BRAWO!



Przeczytaj tekst . W wolne miejsca wstaw odpowiednie 
obrazki narysowane przez ciebie. Powodzenia!

To jest Ola.

Ola umyła                    mydłem.

Potem wytarła je                      .

Co teraz umyje Ola?

                                            



Narysuj w okienkach z prawej strony kółka w takim samym 
układzie, jaki mają w okienkach z lewej strony. Powodzenia!

O O
O

O
O

O O

O O
O

O



Połącz cyfry od 0 – 10. 

7
                        1

                                                                  5

9                                         10

2                                                     3

4

6                                                 8



Otocz pętlą 10 prostokątów. Jeśli potrafisz, policz, ile
jest wszystkich prostokątów.

 

▌   ▌  ▌
▌▌▌▌▌
▌▌▌▌▌
▌    ▌ ▌



Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 
• w zakresie usprawniania funkcji wzrokowych

Cele: 
– usprawnianie funkcji wzrokowych
– usprawnianie lateralizacji
– usprawnianie percepcji wzrokowej
– utrwalanie pojęcia „ para”
– przeliczanie elementów z przekroczeniem progu 

dziesiątkowego.
– kształtowanie umiejętności skupienia uwagi
– utrwalanie liter
– nauka czytania

 
Przykłady zabaw:

1. Zabawa „ Dobieramy w pary”. Do tej zabawy potrzebne będą
karty ze znakami. ( poniżej)
Przebieg zabawy: 
po wycięciu kartoników dziecko zapoznaje się ze znakami na
kartach. 
Polecenie 1. Ułóż karty parami
Polecenie 2. Policz, ile jest par
Polecenie 3. Ile kart nie ma par?
Polecenie 4. Układamy 6 wybranych kart obok siebie. 
Zadaniem dziecka jest powtórzenie układu najpierw ze 
wzorem a potem samodzielnie. W miarę nabierania wprawy 
dokładamy karty.
Polecenie 5. Gra w dobieranie ( gra dla dwóch osób)
Tasujemy karty. Rozdajemy karty. Po kolei wyciągamy po 
jednej karcie od swojego partnera w grze. Układamy pary. 
Kto pierwszy pozbędzie się kart- wygrywa.

                                                     

                                                            WESOŁEJ ZABAWY
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Odszukaj i zakreśl w tekście litery d D
Spróbuj przeczytać tekst.

Dylu, dylu na badylu.
Duży dom na krokodylu.
Nikt nie wejdzie, bo ten gad
każdego by zaraz zjadł.

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

Odszukaj i zakreśl w tekście litery c C
Spróbuj przeczytać tekst.

Co Ignacy robi w pracy?
Nosi potraw sto na tacy.
Cela mówi, nie bez racji:
On pracuje w restauracji.



• w zakresie usprawniania motoryki
Cele: 

– usprawnianie mięśni dłoni
– rozwijanie sprawności motorycznej ręki 
– rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej
– pobudzanie procesów poznawczych: spostrzegania, 

myślenia,uwagi
– wzmacnianie motywacji do czynności grafomotorycznych.

Przykłady zabaw:
1. Rysowanie w powietrzu obiema rękami dużych wzorów:

motyla, domu,choinki, serca, koła najpierw z rodzicem a 
potem samodzielnie

2. Chodzenie po wyznaczonej linii ( np., za pomocą sznurka) 
„ stopa za stopą”.

3. Zapinanie guzików na czas
4. Zabawa „ Wystukaj to co ja”. Zabawa polega na 

wystukiwaniu palcami o blat stołu dowolnych rytmów i 
powtarzanie ich.

5. Rysowanie wierszyka pod dyktando. Rodzic mówi wiersz a 
dziecko rysuje.

 
Domek

Narysuję domek, dach na domku tym.
Narysuję komin i z komina dym. 

W górze słonko świeci.
Ptaszki fruną też.

A za chwilę z chmury spadnie drobny deszcz.





Narysuj po śladzie



Narysuj po śladzie



• w zakresie doskonalenia umiejętności czytelniczych 
( praca z dzieckiem zdolnym)
Cele: 
- usprawnianie umiejętności czytania ze zrozumieniem
- utrwalanie pojęć: na górze, po lewej stronie, po prawej 
stronie, na środku, przed.
- rozwijanie sprawności motorycznej ręki oraz koordynacji 
wzrokowo-ruchowej.

Propozycje zadań do wykonania.

1. Rysowanie obrazka zgodnie z instrukcją.
Zadaniem dziecka jest narysowanie obrazka według 
wskazówek zawartych w tekście „ Wiosenna widokówka”

Oto wiosenna widokówka.
Na górze, po lewej stronie świeci słońce.
Z prawej strony są dwie chmury.
Na środku obrazka, w parku stoi 
drzewo, a na nim siedzi ptak. 
Po lewej stronie drzewa rosną trzy 
kwiatki, a po prawej stoi ławka, po 
której skaczą dwie żaby.

2. Samodzielne przeczytanie opowiadania. Zadaniem dziecka 
jest także nadanie tytułu temu opowiadaniu.

Zając Barnaba śmiał się i żartował. 
Opowiadał dowcipy. Gestykulował i 
podskakiwał, gdy trzeba. Inne zabawki 



podziwiały go i słuchały, prosiły o coraz 
to nowe opowieści. Barnaba często długo 
bawił swoich znajomych. Kiedy 
brakowało mu pomysłów do wesołych 
historii, podśmiewał się z tej czy innej 
zabawki. I tak mu wybaczano, bo przecież
śmiech to zdrowie.

– A pamiętacie, jak królik Jan upadł na 
dywaniku? – pytał z radością.

– Pamiętamy – odpowiadali słuchacze. – Ale 
to było śmieszne. Nogi mu się poplątały. 
Tylna weszła pod przednią i runął jak długi. 
Cha, cha, cha.

– A wczoraj jak miś Feliks nie zauważył lalki 
Mai i zderzył się z nią głową? – pytał zając 
Barnaba.

– Pamiętamy – odpowiadały zabawki.



– Ale opowiedz nam jeszcze raz. To takie 
śmieszne – dodał tygrysek Staś, podskakując 
przy tym do góry jak sprężyna.

Zając Barnaba jeszcze raz opowiedział o 
misiu Feliksie i jego wypadku. Śmiechom i 
chichom wprost nie było końca, tym bardziej,
że nie słyszał tego ani miś Feliks, ani lalka 
Maja, ani królik Jan.

Zabawki żyły sobie spokojnie w pokoju 
chłopca o imieniu  Ben, czyli Benedykt, który
miał prawie 8 lat. Stały na swoich miejscach. 
Co jakiś czas przybywały nowe, choć już 
coraz rzadziej. Ben teraz częściej czytał 
książki, coś rysował albo odrabiał lekcje. 
Zbliżały się urodziny chłopca. Mieli przyjść 
goście, mogły się pojawić nowe zabawki. 
Chłopiec jednak niespodziewanie 
rozchorował się na przeziębienie i dostał 
gorączki. Urodziny odwołano i tylko jego 
ulubiony wujek przyniósł mu do łóżka 



prezent – klauna Filipa, żeby go rozśmieszał i
szybciej wyzdrowiał.

– Hej, Barnaba! – zawołał tygrysek Staś. – 
Widziałeś klauna? Wygląda komicznie. 
Ciekawe, czy będzie rozśmieszał nas bardziej 
niż ty?

– Zobaczymy – odpowiedział zamyślony 
Barnaba, któremu, o dziwo, wcale nie było do
śmiechu.

Szybko jednak oprzytomniał i pomachał 
niebieskimi uszami. Wywinął żółtym 
ogonkiem, a potem podskoczył na zielonych 
nóżkach.

– Pewnie, tak trzymaj, Barnaba! – krzyknął 
Staś i dodał: – A możemy dziś się spotkać 
przy szafce? Opowiesz coś śmiesznego. 
Powiem innym.

– Oczywiście – przytaknął Barnaba i znowu 
wrócił mu dobry nastrój.



„Co tam klaun?” – pomyślał zadowolony.

Klaun wyglądał jak prawdziwy. Miał 
kolorowy strój w kropki, kratkę i paski. Kiedy
się na to patrzyło, aż kręciło się w głowie. Na 
głowie podskakiwał sterczący, cytrynowy 
beret, a na nogach wyginały się wielkie 
buciory z okrągłymi czubami w 
pomarańczowym kolorze. Słowem istny cyrk.
Gdy go Ben zobaczył, mimo gorączki 
uśmiechnął się wesoło. Klaun miał 
namalowany uśmiech do samych uszu i 
kartoflowaty, pomarszczony od śmiechu nos 
oraz wielkie zdziwione oczy i malutkie, 
okrągłe brwi. Nic więc dziwnego, że był po 
prostu zabawny. Leżał na poduszce chłopca i 
miał mu pomóc wrócić do zdrowia. Przecież 
śmiech to zdrowie.

Tymczasem zając Barnaba opowiadał wesołe 
historyjki. Wszyscy pękali ze śmiechu.



– Opowiedz coś o tym nowym klaunie – 
prosił tygrysek Staś.

– A co? – zapytał Barnaba, robiąc tak wielkie 
usta jak klaun, na co wszyscy gruchnęli 
głośnym śmiechem.

Po czym zaczął chodzić jak klaun, 
podskakiwać jak klaun, fikać jak klaun i 
śmiać się jak klaun. Nagle wszyscy zamiast 
się cieszyć i otworzyli buzie ze zdziwienia. 
Barnaba nie wiedział, co się dzieje. Odwrócił 
się i za swoimi plecami zobaczył 
prawdziwego klauna Filipa – nową zabawkę 
Bena. Stanął jak wryty. Pierwszy raz w życiu 
nie wiedział, co powiedzieć.  Filip płakał 
naprawdę. Co prawda miał jedną namalowaną
łzę, ale teraz z jego oczu płynęły prawdziwe. 
Było ich coraz więcej aż nos jeszcze bardziej 
poczerwieniał, a usta zaczęły drżeć. Nie mógł
powiedzieć ani słowa. Z trudem łapał 
powietrze. Po czym odwrócił się i popędził w 



stronę śpiącego w łóżku Bena, potykając się 
co chwila wielkimi buciorami o dywan. Nikt 
się jednak z tego nie śmiał.

Milczenie trwało pewnie niedługo, ale 
zabawki miały wrażenie, że całą wieczność. 
Barnaba nie rozśmieszył klauna? Płakał przez
niego. Co do tego nikt nie miał wątpliwości. 
Zamiast cieszyć się, że jest bohaterem 
opowieści Barnaby, płakał jak bóbr i 
zrozpaczony uciekł od zabawek. Ależ to było 
dziwne. Śmieszny klaun Filip nie był 
śmieszny?

– Może jest chory? – pytał tygrysek Staś. – 
Albo chory i nie zna się na żartach.

– Klaun nie zna się na żartach? Przecież to 
cyrkowiec – dodał miś Feliks.

– A pamiętasz, jak Barnaba opowiadał o tobie
i o tym, że zderzyłeś się z lalką Mają? – 
zapytał tygrysek. – A ty, króliku, pamiętasz 



jak śmialiśmy się, że upadłeś i ledwo się 
podniosłeś? – dodał tygrysek.

Miś Feliks, lalka Maja i królik Jan pokręcili 
głowami. Nie słyszeli tych opowieści, ale 
jakoś wcale nie żałowali. Śmiali się z nich za 
ich plecami.

Zając Barnaba widział ich niezadowolenie. 
Zaczynał rozumieć, że coś było nie tak jak 
powinno. Tylko tygrysek Staś próbował 
zgadnąć, co się dzieje, ale skakał od tego 
tylko coraz wyżej i częściej.

Pierwsza odezwała się lalka Maja:

– Nie wiedziałam, że moje zderzenie z 
misiem Feliksem było takie śmieszne. 
Dlaczego mi o tym nie opowiedziałeś, 
Barnabo? – zapytała.

– Tak, tak – dodał zdenerwowany Jan.

– To było takie śmieszne – usprawiedliwiał 
tygrysek.



Barnaba opuścił głowę i pierwszy raz w życiu
nie próbował nikogo rozśmieszyć.

– Przepraszam was. Nie można nikogo 
wyśmiewać. Zrozumiałem to, widząc łzy 
klauna. Tylko jak mam go uspokoić, żeby nie 
płakał i chciał z nami, to znaczy ze mną 
rozmawiać? – mówił smutno Barnaba.

– Ojej – zajęczał tygrysek i natychmiast 
przestał skakać.

– Trzeba go przeprosić, tak jak nas – 
powiedziała zdecydowanie lalka Maja.

– Tak, tak – pokiwał głową Jan.

I zając Barnaba wyruszył, by porozmawiać z 
klaunem Filipem. Nie tak wyobrażał sobie 
początek ich znajomości, choć bał się, że 
będzie mniej zabawny niż klaun. Marzył, by 
być śmieszniejszy od niego. Miał jednak 
dobre serce i nie chciał, by ktoś przez niego 
płakał.



– Możemy porozmawiać? – zapytał widząc 
smutnego Filipa, siedzącego przy poduszce 
śpiącego Bena.

– Aha – wymamrotał klaun, ale nawet na 
niego nie spojrzał.

– Przepraszam – powiedział Barnaba. Źle 
postąpiłem śmiejąc się z ciebie. Wybaczysz 
mi?

– Wszyscy się ze mnie śmieją. Ja jestem 
śmieszny, czy mi się to podoba, czy nie. Mam
śmieszną minę, śmieszny nos, oczy, beret, 
strój i buty – odpowiedział klaun z żalem.

– Dużo bym dał, żeby wyglądać tak 
śmiesznie jak ty, nie musiałbym wtedy tyle 
opowiadać. Uwielbiam rozśmieszać innych – 
wyjaśniał Barnaba.

– A ja nie. Chcę, żeby zobaczyli we mnie 
kogoś, kto czasem się martwi, ma kłopoty, a 
nie tylko błaznuje.



– Rozumiem – odpowiedział Barnaba. – 
Muszę uważać o czym opowiadam. 
Przepraszam. Wybaczysz mi?

– Wybaczę – odparł klaun, chociaż już mniej 
żałośnie.

Potem jeszcze długo rozmawiali o sobie i o 
śmiechu, i o przyjaźni. Obaj coś zrozumieli. 
Klaun Filip nie rozśmieszał od tej pory 
zabawek w pokoju Bena, bo tego nie lubił, a 
zając Barnaba bardzo uważał, aby nie obrazić
nikogo, żartując. Śmiech to przecież zdrowie.



Karty diagnostyczne.

Szanowni Państwo!
Poniżej znajdują się karty diagnostyczne
 nr 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23.
Prosimy, aby w miarę  możliwości dzieci wykonały te karty jak
najbardziej samodzielnie. Pracę można rozłożyć na 2 tygodnie.
Proszę się nie martwić, gdyby  nie udało się dzieciom 
zrealizować wszystkich propozycji zabaw i wykonać 
wszystkich kart pracy. W przedszkolu uzupełnimy to, czego 
nie udało się zrobić w domu.  Bardzo dziękujemy za pomoc i 
ogromne wsparcie w trudnych chwilach. Życzymy zdrowia i 
spokoju. Wszystkich serdecznie pozdrawiamy. 



Karta diagnostyczna nr 11



Karta diagnostyczna nr 12

W pudełku było 10 koralików. Mama 
wyjęła 4 koraliki. Narysuj w ramce tyle 
koralików, ile zostało w pudełku.
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Karta diagnostyczna nr 13

W pudełku jest 6 czerwonych koralików
i 4 zielone koraliki.
Narysuj w pustej ramce tyle koralików, 
ile jest razem wszystkich koralików.
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Karta diagnostyczna nr 14
Pokaż górę kartki, a potem – dół kartki.
Na środku kartki narysuj kwiatek.
W lewym górnym rogu kartki narysuj 
słońce, w prawym górnym rogu kartki- 
chmurę, a pod kwiatkiem – trawę.



Karta diagnostyczna nr 15
Narysuj w prawej ręce nóż, a w lewej widelec.

Zwróć uwagę na to, że ludzik stoi tyłem. 
( możesz go pokolorować)



Karta diagnostyczna nr 16



Karta diagnostyczna nr 17
Posłuchaj uważnie zdań i zapamiętaj ich treść. Następnie 
pokoloruj te obrazki, o których była mowa.

Słońce świeci coraz mocniej. Tata kupił mi lornetkę. Będziemy 
podglądać zwierzęta, na przykład zające. Może uda nam się 
spotkać jeża. Damy mu jabłko. Będziemy też puszczać latawce.



Karta diagnostyczna nr 18
Nazwij poniższe symbole narodowe. Wskaż 
kontur Polski. Otocz go pętlą.



Karta diagnostyczna nr 19

W każdym rzędzie narysuj kropkę 
nad znakami, które są takie same.
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Karta diagnostyczna nr 20
Po wydrukowaniu bardzo proszę rozciąć karty.

Zadaniem dziecka jest naklejenie historyjki na czystą kartkę
w odpowiedniej kolejności i opowiedzenie jej.



Karta diagnostyczna nr 21

Narysuj w pustym polu wzór, który widzisz obok.
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Karta diagnostyczna nr 22

Napisz litery po śladzie a potem samodzielnie



Karta diagnostyczna nr 23

Połącz znaki drogowe z figurami, które mają podobne do nich kształty 




