
Materiały dla rodziców grupa IV od 4.05 do 8.05 2020 roku.

Witamy wszystkich bardzo serdecznie!
W tym tygodniu realizujemy treści wokół tematu „ Moja Ojczyzna”.  
Między innymi będziemy utrwalać wiadomości związane z Warszawą. 
To dobry moment na utrwalanie z dziecmi adresu zamieszkania.
Wysłuchamy legend warszawskich oraz przypomnimy sobie jak 
wygląda mapa Polski.
Będziemy mieć także okazję usprawniać umiejętności wypowiadania 
się , czytania oraz liczenia. Nie zabraknie także ćwiczeń 
przygotowujących do nauki pisania. Wszystkie dzieciaczki mocno 
ściskamy a Rodzicom dziękujemy za pomoc i miłe słowa. 
Życzymy wszystkim zdrowia i uśmiechu. Serdecznie pozdrawiamy i 
dziękujemy za pomoc i ogromne wsparcie. 

                                                                             Z wyrazami szacunku
                                                                             nauczycielki grupy IV
Temat tygodnia: „ Moja Ojczyzna”
Cele:
- kształtowanie poczucia szacunku wobec dziedzictwa kulturowego
- poznanie znaczenia słowa – stolica
- poznanie zabytków Warszawy
- rozwijanie umiejętności uważnego słuchania
- rozbudzanie zainteresowania krajem ojczystym
- doskonalenie sprawności manualnych
- utrwalanie wiadomości o wyglądzie godła i flagi Polski
- rozbudzanie poczucia dumy z bycia Polakiem
- przeliczanie w zakresie 10

Propozycje zajęć:
I. Wysłuchanie legendy pt.,, Złota kaczka”
Cele:
- kształtowanie umiejętności uważnego słuchania
- poznanie treści legend polskich
- usprawnianie manualne.
Przebieg zajęcia:
1. Słuchanie legendy „ Złota kaczka”
https://youtu.be/icrJpOOoB7c
2. Rozmowa na temat treści legendy.

https://youtu.be/icrJpOOoB7c


3. Wykonanie ilustracji do wysłuchanej legendy. Prosimy dzieci o 
narysowanie ilustracji do legendy.
W trakcie rysowania możecie posłuchać piosenki związanej z 
legendą o złotej kaczce.
https://youtu.be/-IACBOB7Es8

II. Wspomaganie rozwoju mowy – Warszawa- stolica Polski
Cele:
- poznanie znaczenia słowa – stolica
- poznanie zabytków Warszawy
- utrwalenie wiadomości o herbie Warszawy
- poznanie usytuowania stolicy na mapie Polski.

Przebieg zajęcia:
1. Wspólne rozwiązywanie krzyżówki. Zadaniem dziecka jest:
- wycięcie napisów ( haseł krzyżówki)
- ułożenie ich kolejno jeden po drugim tak, aby czerwone litery były w tej 
samej kolumnie
- odczytanie wyrazu ułożonego z czerwonych liter ( SYRENA)

Pytania do krzyżówki.
1. Najdłuższa rzeka w Polsce ( Wisła)
2. Tatry to wysokie ……..( góry)
3. Miasto, które było stolicą Polski, zanim przeniesiono ją do Warszawy 
( Kraków)
4. Ptak, który jest w herbie Polski ( orzeł)
5. Mazurek Dąbrowskiego to polski ……..( hymn)
6. Nasza ojczyzna to ……..( Polska)

W I S Ł A

G Ó R Y

K R A K Ó  W

https://youtu.be/-IACBOB7Es8
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2. Wyjaśnienie, co to znaczy, że Warszawa jest stolicą Polski.
Oto nasza propozycja:

Warszawa jest położona w centrum Polski. W Warszawie znajdują się 
najważniejsze urzędy państwowe. W Warszawie urzęduje prezydent 
naszego kraju oraz obradują najwyższe władze państwowe. W stolicy 
znajdują się najważniejsze instytucje naukowe, kulturalne i gospodarcze.
3. Obejrzenie filmu
Wizyta na Starówce w Warszawie. Najlepsze dla dzieci.
https://youtu.be/12RyW9C5oAg
Kolejny film – Zabytki Warszawy
https://youtu.be/Klz_m44SJek
Filmy ukazują najważniejsze miejsca naszego miasta.
Proponujemy także Państwu obejrzenie z dziećmi dostępnych w Państwa 
domach albumów o Warszawie, widokówek, zdjęć i wycinków z gazet 
przedstawiających stolicę.

4. Wykonanie karty pracy ( poniżej)

https://youtu.be/Klz_m44SJek
https://youtu.be/12RyW9C5oAg


Wytnij obrazki. Naklej je na kartkę . 
Pod  obrazkami  naklej odpowiednie podpisy. 

Syrenka Warszawska
Zamek Królewski
Pałac w Wilanowie
Stadion Narodowy



                   
III. Praca plastyczna  „ Warszawa- moje miasto”
Cele:

– pogłebianie wiadomości na temat miejsca swojego zamieszkania
– rozwijanie umiejętnosci plastycznych
– kształtowanie umiejętnosci skupienia uwagi
– utrwalanie znajomości adresu zamieszkania

Przebieg:
Wysłuchanie legendy „ Wars i Sawa”  
https://youtu.be/2X9THxfuGRs
 
Obejrzenie zdjęć przedstawiających Warszawę.
Proponujemy wykorzystanie albumów oraz zdjęć przedstawiających 
charakterystyczną zabudowę Warszawy.

 

https://youtu.be/2X9THxfuGRs






Po obejrzeniu wielu zdjęć przedstawiających Warszawę proponujemy 
namalowanie farbami  plakatowymi pracy na temat „ Warszawa- moje 
miasto”. Życzymy owocnej pracy.

IV. Zajęcie społeczno-przyrodnicze „ Wędrówki po mapie”
Cele:

– rozbudzanie zainteresowania krajem ojczystym
– poznanie usytuowania na mapie rodzinnej miejscowości
– poznanie konturowego kształtu granic Polski
– doskonalenie sprawności manualnych.
– rozwijanie muzykalności

Przebieg zajęcia:
1. Słuchanie piosenki pt „ Jestęśmy Polką i Polakiem”

Słuchając piosenki  przypomnimy sobie  polskie miasta.
  https://youtu.be/eLvXaEGc8Jk
  lub
  https://youtu.be/plug6OIrxRM

Oto treść tej piosenki.

Ref: Jesteśmy Polką i Polakiem
Dziewczynką fajną i chłopakiem
Kochamy Polskę z całych sił,
Chcemy byś również kochał ją i ty i ty

1 Ciuchcia na dworcu czeka
Dziś wszystkie dzieci pojadą nią by poznać kraj
Ciuchcia pomknie daleko i przygód wiele
Na pewno w drodze spotka Nas

Ref: Jesteśmy Polką i Polakiem

https://youtu.be/plug6OIrxRM
https://youtu.be/eLvXaEGc8Jk


Dziewczynką fajną i chłopakiem
Kochamy Polskę z całych sił,
Chcemy byś również kochał ją i ty i ty

2 Pierwsze jest Zakopane miejsce wspaniałe
Gdzie góry i górale są
Kraków to miasto stare w nim piękny Wawel
Obok Wawelu mieszkał smok

Ref: Jesteśmy Polką i Polakiem
Dziewczynką fajną i chłopakiem
Kochamy Polskę z całych sił,
Chcemy byś również kochał ją i ty i ty

3 Teraz to już Warszawa to ważna sprawa
Bo tu stolica Polski jest
Wisła, Pałac Kultury, Królewski Zamek
I wiele innych pięknych miejsc

Ref: Jesteśmy Polką i Polakiem
Dziewczynką fajną i chłopakiem
Kochamy Polskę z całych sił,
Chcemy byś również kochał ją i ty i ty

4 Toruń z daleka pachnie, bo słodki zapach
Pierników kusi mocno nas.
Podróż skończymy w Gdańsku
Skąd szarym morzem
Można wyruszyć dalej w świat

Ref: Jesteśmy Polką i Polakiem
Dziewczynką fajną i chłopakiem
Kochamy Polskę z całych sił,
Chcemy byś również kochał ją i ty i ty



Jesteśmy Polką i Polakiem
Dziewczynką fajną i chłopakiem
Kochamy Polskę z całych sił,
Chcemy byś również kochał ją i ty i ty 

2. Podróż po Polsce – praca z mapą.

ZADANIA DLA DZIECI:

• wskazanie na mapie granic Polski 
• odczytanie nazw państw sąsiadujących z Polską
• odnalezienie na mapie rodzinnej miejscowości
• pokazanie granicy morskiej i przypomnienie nazwy

Morze Bałtyckie
• odczytanie nazw polskich gór.
• Wykonamie karty pracy ( poniżej)

Film Sąsiedzi Polski zapozna dzieci z państwami sąsiadującymi z 
naszym krajem.

• Sąsiedzi Polski- Mapa – Szkoła Profesora Szymona
        https://youtu.be/1Smad9uKJ6w

https://youtu.be/1Smad9uKJ6w


Narysuj flamastrem po śladzie granice Polski. 
Odczytaj napis.
Przyklej na mapie nazwy miast ( wytnij je z dołu kartki)

To jest mapa Polski.

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

Gdańsk

Warszawa

Kraków



Zapraszamy do obejrzenia filmów 

• Polska – Szkoła Profesora Szymona
        https://youtu.be/gqpzdlq4kKM

• Wędrówki z mapą – krajobrazy polskie
        https://youtu.be/fTAKRwHG09I  oraz

• Polska Krajobrazy od gór do morza
        https://youtu.be/kHg_tid5mP4

Filmy te znajdziecie Państwo pod tymi linkami lub po wpisaniu tytułów. 
Życzymy miłego oglądania.

V. Wspomaganie rozwoju mowy – Jestem Polakiem
Cele:

– zapoznanie dzieci z utworem literackim o charakterze patriotycznym
– utrwalenie wiadomości o wyglądzie godła i flagi Polski
– ćwiczenie pamięci
– usprawnianie umiejętności składania kartki na pół
– usprawnianie umiejętnosci malowania farbami
– usprawnianie umiejętności wykonania pracy wg instrukcji

Przebieg zajęcia:
1. Powtórzenie wiersza Władysława Bełzy pt.„ Katechizm polskiego 

dziecka”
- Kto ty jesteś?                         - Czym zdobyta?
- Polak mały.                            - Krwią i blizną.
- Jaki znak twój?                      - Czy ją kochasz? 
- Orzeł biały.                            - Kocham szczerze.
- Gdzie ty mieszkasz?              - A w co wierzysz?
- Między swymi                       - W Polskę wierzę.
- W jakim kraju?                      - Coś ty dla niej?
- W polskiej ziemi.                   - Wdzięczne dziecię
- Czym ta ziemia?                    - Coś jej winien?
- Mą ojczyzną                          - Oddać życie.

https://youtu.be/kHg_tid5mP4
https://youtu.be/fTAKRwHG09I
https://youtu.be/gqpzdlq4kKM


2. Rozmowa inspirowana wierszem. Przykładowe pytania:
- Jak nazywa się kraj, w którym mieszkamy?
- Jak nazywamy ludzi mieszkających w Polsce?
- Jakim innym słowem możemy zastąpić słowo – Polska?

3. Wykonanie flagi wg instrukcji.
I. Złóż białą kartkę równo na połowę tak, aby powstał prostokąt
II. Rozłóż kartkę i przetnij po linii zgięcia
III. Jedną połowę kartki odłóż na bok. Już nie będzie Ci potrzebna.
IV. Kartkę ponownie złóz na połowę i pomaluj zgodnie z kolorami 
występujacymi na fladze naszego kraju. Możesz także wykleić 
kulkami lub skrawkami czerwonego papieru ( wydzieranka)
Do trzymania wykorzystaj słomkę  lub kijek i umocuj  do flagi.

VI. Gimnastyka Smyka
Cele:

- rozwijanie motoryki dużej
- kształtowanie muzykalności
-usprawnianie ruchowe

Zapraszamy do zabawy przy muzyce. Znajdziecie ją Państwo pod 
tym linkiem lub po wpisaniu hasła Gimnastyka Smyka

     https://youtu.be/351fw50UOn8

     VI. Ćwiczenia poranne
Cele:

– kształtowanie ruchów ramion, szyi,nóg i tułowia.
Przebieg zajęcia:

1. W pozycji stojącej , wznoszenie ramion przodem w górę, 
opuszczanie ramion bokiem w dół.

2. Zataczanie głową kół
3. Podskoki obunóż ( skaczące piłeczki)
4. Przeskoki „z nogi na nogę”
5. Z przysiadu wyskok w górę i powrót do przysiadu
6. Ćwiczenie stóp - „ konik grzebie nóżką”
7. W siadzie skrzyżnym, skłony tułowia w przód
8. W leżeniu tyłem ( na plecach) wskazywanie lewą i prawą nogą sufitu
9. Zabawa „ Jedzie rowerek na spacerek” 

https://youtu.be/351fw50UOn8


Dziecko leży na plecach. Ugina nogi w kolanach i naśladując ruch 
roweru mówi „ Jedzie rowerek na spacerek. Jaki z tyłu ma numerek?.
Rodzic wyklaskuje dowolną liczbę. Dziecko powtarza rytm i liczy 
ilość klaśnięć. Proponujemy zmianę ról. 

VII Ćwiczenia gimnastyczne
Cele:

– wyrabianie umiejętności chwytu i rzutu
– kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej
– usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej

Przebieg zajęcia:
1. Zabawa orientacyjno-porządkowa „ Stajemy”

Przebieg zabawy:
Dziecko biega swobodnie w różnych kierunkach. Na hasło „ Stop”  
wykonuje polecenia typu:
- złap się za kostki
- pokręć głową
- podnieś do góry prawą rękę
- podnieś do góry lewą rękę.

2. Ćwiczenia z woreczkami
- Podskoki na prawej i lewej nodze z równoczesnym przekładaniem 
woreczka raz pod jednym, raz pod drugim kolanem.
- W siadzie klęcznym, woreczek w dowolnej ręce, przesuwanie 
woreczka jak najdalej w bok.
- W leżeniu przodem, przekładanie woreczka z ręki do ręki przed 
sobą.
- W leżeniu tyłem, woreczek między stopami, przekładanie woreczka
za głowę.
- Bieganie po pokoju, podrzucanie i chwytanie woreczka, na sygnał 
zatrzymanie się w bezruchu.
- W leżeniu tyłem, woreczek ułożony na brzuchu, przejście do siadu 
skulnego z chwytem dłońmi za podudzia, powrót do leżenia tyłem.
- W staniu, woreczek ułożony na stopie, podrzut woreczka poprzez 
wymach nogi w przód i chwyt woreczka obunóż.

3. Ćwiczenie uspokajające: Marsz po obwodzie koła połączony ze 
wznoszeniem ramion i regularnym oddechem.



VIII Zajęcie matematyczne „ Malowany wóz”
Cele:

– przeliczanie w zakresie 10
– dodawanie  w zakresie 10
– uzupełnianie liczb w ciągu liczbowym

Przebieg zajęcia:
1. Wysłuchanie wiersza „ Malowany wóz”

Malowany wóz
Malowany wóz dużo gości wiózł
Był tam kotek pstry, lew i myszki trzy,
królik z czarnym uchem, co na trąbce grał.
I niebieski ptaszek w kropki,
który czubek miał.

A tu gdzieś pod stołem wóz zawadził kołem.
Wypadł kotek pstry, lew i myszki trzy,
królik z czarnym uchem, co na trąbce grał.
Tylko ptaszek frunął w górę, bo skrzydełka miał.

2. Zabawa „ Ile było zwierzątek?” 
Do zabawy należy wykorzystać szablony z liczbami oraz kartoniki 
do wpisywania znaków ( karta poniżej)
Zadania do wykonania dla dzieci:
- wycięcie poniższych kartoników
- wybieranie spośród kartoników z cyframi tego, który jest 
odpowiedzią na pytania:
Ile było kotków? Ile było myszek? Ile było królików?
Ile było ptaszków? Których zwierząt było najwięcej?
- obliczenie, ile zwierząt było razem w wozie?
Bardzo proszę zapytać dziecko – Jakie znaki trzeba wstawić między 
cyframi, żeby obliczyć, ile zwierząt było razem?
- wpisanie znaków na pustych szablonach.
- obliczenie sumy: 1+1+3+1+1=7.



1 1 1 1 7 3



IX  Zajęcie muzyczne „ Na ludowo”
Cele:

– poznanie wyglądu strojów ludowych
– słuchanie muzyki ludowej
– zapoznanie z tańcem Krakowiak
– usprawnianie umiejętności poruszania się krokiem krakowiaka po 

obwodzie koła.
Przebieg zajęcia:

1. Przypomnienie piosenki  „ Miała baba koguta”. 
Szanowni Rodzice! Dzieci znają doskonale tę zabawną ludową 
piosenkę. Zachęcamy więc do wspólnego śpiewania. 

Dzieciaczki ! 
Jesli nie pamiętacie słów przypomni Wam je Misio Zdzisio wraz z 
przyjaciółmi.
https://youtu.be/tKn8NI7HOGo

Po opanowaniu słów możemy śpiewać razem wyklaskując rytm w 
dowolny sposób. Wesołej zabawy!

Miała baba koguta, koguta, koguta
Wsadziła go do buta, do buta siedź!

O mój miły kogucie,kogucie, kogucie,kogucie kogucie, kogucie
Jakże ci tam w tym bucie, w tym bucie, w tym bucie, w tym bucie jest

Miała baba indora,indora,indora
Wsadziła go do wora, do wora siedź!

O mój miły indorze, indorze, indorze,indorze,indorze,indorze
Jakże ci tam w tym worze,w tym worze,w tym worze, w tym worze  jest?

Miała baba kokoszkę, kokoszkę, kokoszkę
Wsadziła ją w pończoszkę, w pończoszkę,siedź!

https://youtu.be/tKn8NI7HOGo


Moja miła kokoszko,kokoszko,kokoszko,kokoszko,kokoszko,kokoszko
Jakże ci tam w pończoszce,w pończoszce, w pończoszce,w pończoszce  
jest!

2. Obejrzenie filmów , których celem jest zapoznanie dziecka z 
wyglądem strojów ludowych. Filmy znajdziemy po linkami lub po 
wpisaniu do youtube – Stroje polskie.

Stroje polskie
https://youtu.be/UgUs7-Yaj04

Stroje polskie
https://youtu.be/-TrZcdmvG0Y

3. Utrwalenie kroku krakowiaka
A teraz czas na naukę tańca i utrwalenie kroków. Zadaniem dziecka jest w 
rytmie muzyki cwałowanie po obwodzie koła. 
To świetne ćwiczenie usprawniające koordynację ruchową i poczucie 
rytmu. W trakcie zabawy możemy dołączyć rytmiczne wystukiwanie 
stopami ostatnich wersów poszczególnych zwrotek.
Pamiętajmy, że podczas tańca ręce są na biodrach.
Melodię do tej zabawy znajdziemy pod tym linkiem.

Nauka tańca Krakowiak
Polskie melodie. Krakowiaczek jeden 
https://youtu.be/HKiHrGivkqY

X.Wspomaganie rozwoju mowy – Słuchanie legendy Cecylii 
Niewiadomskiej pt. „ Podanie o Lechu”
Cele:

– utrwalenie wiadomości na temat symboli narodowych
– kształtowanie umiejętności skupienia uwagi
– wzbogacanie słownictwa o wyrazy: gród,moczary,puszcza.

Przebieg zajęcia:
1. Słuchanie legendy Cecylii Niewiadomskiej „ Podanie o Lechu”

Dawno już, bardzo dawno, może z tysiąc lat temu , trzech braci, 
Lech,Czech i Rus, rozeszło się w trzy strony świata, aby założyć 
sobie nowe państwa. Lech udał się na północ. Szedł długo przez 

https://youtu.be/HKiHrGivkqY
https://youtu.be/-TrZcdmvG0Y
https://youtu.be/UgUs7-Yaj04


wielkie, nieprzebyte puszcze, które okrywały wówczas naszą ziemię,
przedzierał się przez gąszcze, przebywał moczary, kierując się 
jedynie słońcem lub brzegiem wód, aż wyszedł na równinę nad 
brzegami Warty. Zachwycony pięknością kraju, żyznością ziemi, 
obfitością ryb i zwierzyny, postanowił tu się zatrzymać i gród sobie 
zbudować. (…)
Kiedy w puszczy z rozkazu Lecha ścinano drzewa na budowę grodu ,
znaleziono całe gniazdo białych orłów. Lech wziął to za dobrą 
wróżbę i białego orła obrał sobie za znak wojenny, a gród, który 
zbudował, nazwał Gnieznem. 

2. Rozmowa na temat opowiadania. Wyjaśnienie znaczenia słów: gród, 
moczary, puszcza.
Poniżej propozycje wyjaśnienia:
gród – dawne miasto, często osada obronna otoczona wałem 
obronnym. Pierwszym grodem polskim było Gniezno;
moczary- leśny, podmokły, bagnisty teren:
puszcza- obszar porośnięty lasami lub borami.

3. Rozmowa z dziećmi – przypomnienie symboli narodowych.
Film przypomni dzieciom jakie są symbole narodowe Polski.
Znajdziecie go Państwo pod tym linkiem lub po wpisaniu do youtube 
hasła: symbole narodowe.
https://youtu.be/jXFILnMMJ-

     4.Czas na odpoczynek. Dzieci mogą posłuchać rapowanej piosenki o 
Warszawie. 
Rapowana piosenka o Warszawie
Piosenki dla dzieci – Miasto Warszawa Profesor Szymon
https://youtu.be/cL1ak9-ctGY

XI. Zabawy z językiem angielskim
W tym tygodniu zachęcamy do utrwalania następujących wyrazów i 
zwrotów:
- bus – autobus
- car – samochód
- stop the bus – zatrzymać autobus
- stop the car – zatrzymać samochód

https://youtu.be/cL1ak9-ctGY
https://youtu.be/jXFILnMMJ-


-stop the bike –  zatrzymać rower
- stop the tram -  zatrzymać tramwaj
- stop the train – zatrzymać pociąg

Zapraszamy do obejrzenia filmu, w którym występują nastepujące zwroty:
– Look dog – this is a car – patrz psie – to samochód
– wheels goes around – koła się kręcą
– wheels goes round at round – koła się kręcą wkoło
– we ride on the bus – jedziemy autobusem
– dog isn't in the bus – psa nie ma w autobusie
– car isn't in the bus – samochodu nie ma w autobusie

Film można znależć pod tym linkiem lub wpisując w yuotube 
Tom and Keri Stop the bus.
https://youtu.be/cTuvkU8uj4M – stop the bus 

Propozycje zabaw:
1. Właczamy dowolną muzykę. Dziecko naśladuje jazdę samochodem, 

autobusem, rowerem, tramwajem, pociągiem Na hasło stop the ( car, 
bus, bike,tram, train ) – zatrzymuje się.

2. Utwalanie zwrotu :
Look, this is a....
Zabawa z wykorzystaniem obrazków. Możemy wykorzystać te, które
dziecko zrobiło wcześniej lub narysować nowe.
Zadaniem dziecka jest zwracając się do rodzica  użyć powyższego 
zwrotu w wypowiedzi np. 
Look, mummy( daddy) this is a car 
Look, mummy( daddy) this is a dog itp.

3. A teraz zachęcamy do nauczenia rodziców naszej piosenki.
One,two,three, come with me – raz dwa trzy jedż ze mną.
Jeżeli nie pamiętacie melodii to można powiedzieć ją w formie 
wyliczanki.   WESOŁEJ ZABAWY!
 

Dodatkowe propozycje zadań do wykonania

I. Zachęcamy do obejrzenia filmów ukazujących ciekawe i piękne miejsca 
w naszym ojczystym kraju.
10 najpiękniejszych miejsc w Polsce
https://youtu.be/JLNHje_lFqQ

https://youtu.be/JLNHje_lFqQ
https://youtu.be/cTuvkU8uj4M


10 najwiekszych miast w Polsce
https://youtu.be/W1YF36gfk0s

II. Zabawa matematyczna – przeliczanie w zakresie 10.
Przebieg zabawy:
Układamy przed dzieckiem kółeczka w dwóch kolorach.
Zadaniem dziecka jest ułożenie pod spodem odpowiedniego działania. Oto
przykład:

O O O O O O O O   O  O
            8     +    2    =    10
Przed zabawa dziecko może samodzielnie wykonać kółeczka. Sposób 
wykonania:

1. Przygotować kartki w dwóch kolorach
2. Odrysować na każdej kartce jak najwięcej kółeczek ( można 

wykorzystać np. kubek lub talerzyk )
3. Wyciąć kóleczka po linii.

Szablony z cyframi do wycięcia  są poniżej. W wolnych kratkach dziecko 
może napisać znaki: +  =.
Uwaga! Jeżeli dziecko dobrze radzi sobie z liczeniem do 10 możemy 
liczyć do 20.

4. Wykonanie kart pracy doskonalących umiejętności matematyczne.
5. Nauka czytania.

https://youtu.be/W1YF36gfk0s
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Ćwicz piękne czytanie.
Dorysuj brakujące obrazki.

Jestem Polakiem.

Godłem Polski jest …................

Flaga Polski ma dwa kolory:
biały i …..........................

W Polsce mamy wysokie …........
Tatry i …................  Bałtyk.

Polska jest krajem europejskim.



Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 
• w zakresie usprawniania percepcji wzrokowej

Cele: 
- usprawnianie percepcji wzrokowej
- usprawnianie pamięci wzrokowej
- kształtowanie umiejętności uważnego słuchania
- rozwijanie logicznego myślenia 
- usprawnianie umiejętności wycinania drobnych elementów
- utrwalanie pojęć „ po lewej stronie”, „ po prawej stronie”
Przykłady zabaw:

1. Zabawa dydaktyczna „ Usłysz i wskaż”
Zabawa polega na wyszukiwaniu w otoczeniu przedmiotów o 
określonym kolorze lub wzorze. Zachęcamy do operowania 
pojęciami przestrzennymi; na,pod,za,w,obok,z prawej strony, z lewej 
strony itp.

2. Zabawa dydaktyczna „ Usłysz i ułóż” Zabawa polega na układaniu  
dowolnych przedmiotów  po lewej i po prawej stronie 
stołu/biurka/kartki (można poprowadzić umowną granicę, np. 
położyć długą linijkę na środku biurka i poprosić dziecko aby po 
lewej stronie ułożyło, np. czerwone klocki a po prawej zielone) 

3. Zabawa dydaktyczna „ Popatrz i przerysuj” Zabawa polega na 
przerysowywaniu  prostych figur i kształtów (koło, trójkąt) najpierw 
w oparciu o prezentowany wzór, potem z pamięci – prezentujemy 
wzór przez kilka sekund potem chowamy go i dziecko rysuje z 
pamięci (ćwiczenie to rozwija również pamięć wzrokową 
bezpośrednią). Do tej zabawy proponujemy wykorzystanie 
szablonów figur geometrycznych. ( poniżej) Przed zabawą zadaniem 
dziecka będzie:
- obrysowanie figur geometrycznych po śladzie
- wycięcie szablonów. 
- pokolorowanie różnymi kolorami.
Można także samodzielnie przygotować szablony.

4. Wykonanie karty pracy.( poniżej)



 





Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 
• w zakresie usprawniania motoryki

Cele: 
- zwalnianie napięcia stawowo – mięśniowego
- rozwijanie motoryki dużej
- rozwijanie motoryki małej
-  usprawnianie umiejętności wycinania nożyczkami

Przykłady zabaw: 
Zabawa w pranie 
Zabawa w prasowanie.
Zabawa w rąbanie i piłowanie drzewa
Zabawa w naśladowanie lotu ptaka,dyrygenta, drzew na wietrze.
Zadaniem dziecka jest naśladowanie powyższych czynności przy 
muzyce.
Propozycje utworów muzycznych do wykorzystania.
pranie i prasowanie 
https://youtu.be/IPFcOOG7W3M
rąbanie i piłowanie drzewa 
https://youtu.be/XgSgOPHSGH4
nasladowanie lotu ptaków 
https://youtu.be/yNLqW1kp9Pw
naśladowanie dyrygenta
https://youtu.be/VM7cVy0X9H8
szum wiatru
https://youtu.be/hfnMdr7G4Rk

2. Wykonanie pracy plastycznej „ Wiosenna łąka”
Propozycja wykonania pracy:

- używając grubego pędzla pomaluj kartkę papieru na zielono. 
Malując postaraj się naciskać plem na kartkę raz mocno, a raz 
słabiej. 
- od pokrywki słoika odrysuj kółeczka, wytnij je i pomaluj.

https://youtu.be/hfnMdr7G4Rk
https://youtu.be/VM7cVy0X9H8
https://youtu.be/yNLqW1kp9Pw
https://youtu.be/XgSgOPHSGH4
https://youtu.be/IPFcOOG7W3M


- gdy kółka wyschną – naklejaj na łąkę tworząc kwiatki. Możesz 
uruchomić wyobrażnię i wykorzystać w pracy również własne 
pomysły.

3. Wykonanie karty pracy ( poniżej)- rysuj po śladzie.



Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 
praca z dzieckiem zdolnym w zakresie doskonalenia

umiejętności czytania.
Cele:

– kształtowanie umiejętności uważnego czytania
– rozwijanie logicznego myślenia
– rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.

Propozycje zabaw:
1. Przeczytaj głośno opowiadanie o kotku.

Brokat
Pewnego dnia mama powiedziała przy 
śniadaniu:
- W naszym domu brakuje kota.
Bardzo się ucieszyłam, a Krzyś, mój 
młodszy brat, zawołał:
- Nie kota! Tygrysa!
Tata nic nie powiedział, tylko zrobił 
dziwną minę. Tego dnia szliśmy do parku.
Ubraliśmy się ciepło, bo w nocy spadł 
śnieg. 
- Kiedy będziemy mieć kota?- spytałam 
po drodze. - Dziś?
- Dziś to nie. Kiedyś – odpowiedziała 
mama.
- A tygrysa? - zapytał Krzyś.



- Wiecie, jak wyglądałby nasz dom, gdyby
zamieszkał w nim tygrys?- mruknął tata.
Nie zdążyliśmy odpowiedzieć, bo właśnie 
weszlismy do parku i coś usłyszelismy.
- Miauuuu!!! - rozpaczał ktoś między 
drzewami.
- To mój tygrys! - zawołał Krzyś i pobiegł 
w stronę miauczenia.
My za nim. Zastanawiałam się, czy 
znajdziemy tygrysa, czy może pumę, która
uciekła z zoo. Wreszcie go zobaczyliśmy. 
Siedział przy szarym głazie i nie był ani 
tygrysem, ani pumą, tylko najmilszym 
koteczkiem świata. Szarym chucherkiem z
wielkimi oczami i cieniutkim ogonkiem. 
- No proszę... Kto by pomyslał... - zdumiał
się tata. 
- Miauuu! - wrzasnął kotek głosno jak 
alarm przeciwlotniczy.
Kucnęłam przy nim i zobaczyłam, że cały 
się błyszczy, jakby ktoś obsypał go 
gwiezdnym pyłem.
- Masz na sobie brokat – powiedziałam. - 
Skąd go wziąłeś? Z nieba?



- Nazwiemy go Brokat – oświadczyła 
mama.
- Tyglys blokat – poprawił ją Krzyś.
- Aha... Czyli mamy kota – mruknął tata.
Kotek wstał i otarł się o jego spodnie, 
zostawiając na nich błyszczącą smugę. 
Tata starał się zrobić groźną minę, ale mu 
nie wyszło. Pochylił się i pogłaskał 
Brokata po szarym łebku. 
- Muszę przyznać,że jesteś milutki – 
powiedział.
Kotek wyprężył ogonek i, drobiąc tycimi 
łapkami, wszedł za głaz. 
- Dokąd idzies tyglysie? - zaniepokoił się 
Krzyś.
- Miau! Miau! Miau!- odpowiedziały mu 
cienkie głosiki. 
Po chwili Brokat wrócił, prowadząc za 
sobą dwa kotki – szarego z białym 
ogonkiem i białego z plamką na nosie.
Stały, trzęsąc się, na śniegu, a Brokat 
przycupnał na butach taty i zaczął myć się
różowym języczkiem. 
- Chyba ich tu nie zostawimy? - spytałam.



- No cóż... Mama powiedzała, że w domu 
brakuje kota... - mruknął tata. 
- To telaz będą tsy! - podsumował Krzyś.
W ten sposób trafiły do nas trzy kocie 
tygrysy. Brokat był przywódcą, a biała 
Dama i szary Duch robili wszystko, czego
chciał. A chciał bardzo dużo. Na przykład 
kąpać się z nami w wannie. Wylizywac 
bitą śmietanę z miski. Zjadać zioła z 
doniczek w kuchni. Siadać na klawiaturze 
laptopa i mruczeć. Wchodzić do bębna 
pralki. Spać na świeżo wypranych 
ubraniach.Polować na nasze palce u stóp. 
Krótko mówiąc, wraz z przygarnięciem 
tygrysów skończył się w naszym domu 
spokój. Tylko, co z tego, skoro – jak 
powiedział tata – w zamian zamieszkało z 
nami samo życie. 
- Bo życie z tyglysami jest lepse niż życie 
bez tyglysów – dodaje Krzyś.

2. Przypomnij sobie opowieść o Brokacie. Przeczytaj 
uważnie zdania napisane poniżej i te prawdziwe wytnij i 
przyklej na kartce. 



W parku znalazła się puma, która 
uciekła z zoo.

Kotek miauczał głośno jak alarm 
przeciwlotniczy.

Brokat chciał zjadać bitą śmietanę z 
doniczek w kuchni.

Akcja opowiadania toczy się zimą.

Akcja opowiadania toczy się wiosną.

                                                   Gratulacje!


