
Materiały dla rodziców 18.05 -22.05.2020 roku
Szanowni Rodzice i kochane Przedszkolaki!

Serdecznie witamy na majowej łące. W tym tygodniu wzbogacamy 
wiedzę przyrodniczą. W dalszym ciągu utrwalamy umiejętnosci 
związane z przygotowaniem do nauki matematyki oraz czytania i 
pisania. Rodzicom z całego serca dziękujemy za wielkie wsparcie, a 
dzieciom za chęci do zabawy.
Wszystkich serdecznie pozdrawiamy i życzymy wesołej zabawy.

I. Ćwiczenia poranne
Cele:
- kształtowanie umiejętności maszerowania w rytm muzyki
- tworzenie miłej atmosfery
- ćwiczenia rozciągające  tułowia
- ćwiczenia kształtujące ruchy ramion
- rozwijanie aparatu artykulacyjnego
- kształtowanie świadomości ciała ( w lewo,w prawo)

Propozycje ćwiczeń
1. zabawa ruchowa „ Spacer po łące”. Są to ćwiczenia kinezjologii 
edukacyjnej. UWAGA! Przed ćwiczeniami i po nich należy wypić wodę 
niegazowaną !
Do tej zabawy proponujemy wykorzystanie nagrania muzycznego. 
Znajdziecie go Państwo pod tym linkiem.
https://youtu.be/afceLnZTLP4
Zmiany rytmu uatrakcyjnią  ćwiczenia.

Zapraszamy dzieci na wiosenną łąkę . Zadaniem dziecka jest 
maszerowanie w rytm muzyki wykonując naprzemienne ruchy – prawą 
dłonią dotykamy do lewego kolana, a lewą dłonią  do prawego kolana. 
Potem dziecko rysuje w powietrzu: motyle, kwiaty, biedronkę, trawę, 
słońce.

2. Ćwiczenia artykulacyjne – naśladowanie odgłosów: szumu trawy: 
szszsz…, klekotu bociana kle,kle,kle…, brzęczenia pszczoły: 
bzzzz,bzzzz…., cykania świerszcza cyk,cyk,cyk…

https://youtu.be/afceLnZTLP4


3. Ćwiczenia tułowia- skłony boczne „ Drzewa na wietrze” .
Dziecko stoi w rozkroku, ręce ułożone wzdłuż ciała. Wykonuje wolne, 
rytmiczne skłony w lewo, w prawo. Po czterech skłonach następuje 
wyprost. Ćwiczenie powtarzamy 3 razy.

3. Ćwiczenia kształtujące ruchy ramion, szyi, nóg i tułowia.
- W pozycji stojącej , wznoszenie ramion przodem w górę, opuszczanie 
ramion bokiem w dół.
- Zataczanie głową kół.
- Podskoki obunóż ( „ skaczące piłeczki” ).
- Przeskoki z nogi na nogę.
- Z przysiadu wyskok w górę i powrót do przysiadu.
- Ćwiczenie stóp „ Konik grzebie nogą”.
4. Ćwiczenia uspokajające: Dzieci wskazują części ciała wymieniane przez
rodziców. UWAGA! Proponujemy włączenie poleceń typu: prawa ręka, 
lewa noga, prawe ucho, lewe ucho itp. w celu utrwalania pojęć : 
lewa,prawa.

II. Wspomaganie rozwoju mowy „ Życie wśród trawy”
Cele:
- rozwijanie logicznego myślenia
- doskonalenie konstruowania wypowiedzi na określony temat
- poszerzanie słownictwa i wiadomości na temat łąki i jej mieszkańców
- doskonalenie umiejętności układania zdań

– doskonalenie sprawności manualnej

Przebieg zajęcia:
1. Rozwiązywanie zagadek o mieszkańcach łąki

Na łąkach oraz w parkach czerwony mieszka owad.
Ma siedem czarnych kropek. Czy wiesz o kim mowa? 
                                                                 ( biedronka )

Można go zobaczyć w lesie i na łące.
Je liście oraz grzyby i woli deszcz niż słońce.
Chodzi wolno,bo dom z muszli dźwiga na swym grzbiecie.
Jakie to zwierzątko? Czy już wszyscy wiecie? ( ślimak)

Dość łatwo go usłyszeć nad wodą lub na łące. 
Trze nóżki o skrzydełka i daje piękny koncert ( konik polny)



                   BIEDRONKA

                           



ŚLIMAK



                KONIK POLNY



2. Opisywanie wyglądu biedronki, ślimaka i konika polnego.
( można wykorzystać plansze z tych materiałów albo własne 
albumy i zdjęcia zgromadzone w domu. 
Uwaga! Należy zwracać uwagę na to, aby dziecko budowało jak 
najbardziej rozbudowane zdania. Bardzo dziękujemy Państwu za
pomoc! 

3. Wykonanie karty pracy  nr 1 „ Układamy zdania”
( karta pracy poniżej)
Uwaga! Proponujemy zwrócić dziecku uwagę na to, że zdanie 
rozpoczynamy wielką literą a  na końcu zdań stawiamy kropkę. 
To ułatwi dziecku pracę. Po naklejeniu ułożonych zdań na 
kartce dziecko powinno przeliczyć wyrazy w każdym zdaniu. 
Jeśli będzie to zbyt trudne, należy wspomóc dziecko mówiąc 
zdanie rozdzielając wyrazy. Dziękujemy!



Karta pracy nr 1 

Ułóż zdania z rozsypanek 

Ola kwiaty. zrywa
             

kropki. ma Biedronka

polny gra Konik cyk, cyk.

                                                         BRAWO!



II. Ćwiczenia gimnastyczne
Cele :
- rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej
- kształtowanie umiejętności skakania obunóż i na jednej nodze
- usprawnianie umiejętności utrzymywania równowagi
- kształtowanie prawidłowej postawy
Przebieg zajęć:

Ćwiczenia kształtujące postawę ciała
• Dziecko leży na brzuchu z dłoniami  pod brodą. Nogi ma 

wyprostowane i złączone. Nasladując lot ptaka, przenoszą 
wyprostowane rece w bok, podnoszą je jak najwyżej i 
jednocześnie unoszą głowę. W tym samym czasie unoszą 
nisko nad podłogą wyprostowane nogi. 

• Dziecko leży na brzuchu z dłoniami pod brodą. Naśladując 
zrywanie kwiatów i układanie ich w bukiety unoszą ręce i 
głowę nad podłogą. Po krótkim odpoczynku powtarzają 
ćwiczenie. Uwaga! Nie odrywamy klatki piersiowej od 
podłogi i nie podpieramy się łokciami! 

• Dziecko siada w siadzie skrzyżnym. Tułów jest pochylony do
przodu, a ręce oparte o podłogę.Dziecko nasladuje rosnący 
kwiatek. Powoli prostuje tułów, wyciąga jak najwyżej ręce ,a 
następnie wraca do pozycji wyjściowej.

• Dziecko leży na podłodze na plecach, ręce ułożone wzdłuż 
ciała. Unosi nogi i odrywając biodra od podłogi, stara się 
dotknąć kolanami czoła. Nastepnie wraca do pozycji 
wyjściowej.

• Dziecko leży na podłodze na plecach, nogi wyprostowane, 
złączone i uniesione do pionu. Wyprostowane ręce rozkłada 
na boki. Dziecko, naśladując wycieraczki samochodowe, 
przenosi złączone i wyprostowane nogi w prawo, a następnie 
w lewo.

2. Zapraszamy do ćwiczeń z wykorzystaniem poduszek. 
Znajdziecie je Państwo pod tym linkiem lub po wpisaniu – 
zabawy ruchowe z poduszkami Życzymy radosnej  zabawy!



https://youtu.be/j4EiXelSTkI
III.Wspomaganie rozwoju mowy „W atlasie motyli”
Cele:
- kształtowanie umiejętności uważnego słuchania
- kształtowanie umiejetności tworzenia wypowiedzi na określony 
temat
- rozwijanie wyobraźni
- rozwijanie umiejętnosci analizy i syntezy sylabowej
Przebieg zajęcia:
1.Wysłuchanie wiersza Doroty Gellner „ Motyle”
     Motyle
W atlasie motyli
mieszkały motyle,
aż kiedyś uciekły
 z atlasu i tyle.
I wszędzie ich pełno,
i więcej co chwilę,
gdzie spojrzę,
gdzie zerknę,
tam siedzą motyle!
W fotelu,na krzesłach,
w donicy z kwiatami
i każdy się pięknie
wachluje skrzydłami.
A jeden się nagle
przyczepił do taty.
I co? I mój tata
się zrobił skrzydlaty!
Podskoczył do góry,
ojej! Czy widzicie?
Powiedział- Jak fajnie!
I siadł na suficie!
A teraz się grzecznie 
zza lampy wychyla
i woła do mamy:

https://youtu.be/j4EiXelSTkI


-To wina motyla!
2. Rozmowa inspirowana wierszem. Przykładowe pytania:
-  Gdzie mieszkały motyle?
- Jak myslisz, jak to jest być motylem?
- Czy wiersz opisuje prawdziwe zdarzenie?
3. Układanie wyrazów z liter ( karta pracy nr 2 ). Zadaniem 
dziecka jest ułożenie najpierw wg, wzoru a potem samodzielnie 
wyrazów: motyl,żaba, bocian, konik, rak, osa, pogoda, lasy.
4. Wykonanie karty pracy nr 3 ( poniżej )



Karta pracy nr 2 

Z liter wyciętych z dołu kartki ułóż następujące wyrazy 
….......................................................................................................

motyl        żaba      bocian     konik   

rak            osa          pogoda     lasy
..........................................................................

y s a l
a d o g
p a s o
o r a k
k o n i
k b o c
i a n ż
a b a m
o t y l



Karta pracy nr 3



IV.Zajęcia matematyczne „ Zabawy z symetrią”
Cele:

– kształcenie umiejętności odwzorowania na ograniczonej 
płaszczyźnie układu elementów z zachowaniem miejsca ich 
położenia

– utrwalanie pojęć : lewa strona, prawa strona
– doskonalenie dopełniania w zakresie 10

Przebieg zajęcia:
1. Obejrzenie filmu, który przypomni dziecku temat symetrii.

https://youtu.be/7YfDCstkrUM
2. Rozmowa z dziećmi na temat symetrii dłoni. Przykładowe pytanie:

Po czym poznamy, że dłonie są do siebie symetryczne? 
( „jednakowe, można je na siebie nałożyć”)

3. Zabawa z kartką. Dziecko składa kartkę na pół. Potem ją otwiera i na
środku robi dużą plamę z farby. Następnie ponownie składa obie 
części kartki, mocno je do siebie przyciskając. Po chwili rozkłada 
kartkę i opowiada o powstałych symetrycznych plamach.

4. Wykonanie karty pracy nr 4 – dorysowywanie drugiej połowy 
obrazka

5. Ćwiczenia utrwalające przeliczanie w zakresie 10 ( karta pracy nr 5 )
- odczytanie liczb w lewej kolumnie
- przeliczanie elementów w prawej kolumnie
- dorysowywanie tylu elementów, aby wszystkich było tyle, ile 
wskazują liczby. 
- dopasowanie odpowiednich działań do obrazków.

 

https://youtu.be/7YfDCstkrUM


Karta pracy nr 4

Karta pracy nr 4 



Karta pracy nr 5 

Dorysuj w każdym rzędzie tyle elementów ,aby było ich
razem tyle, ile wskazują liczby. Pod każdym zadaniem

naklej odpowiednie działanie wycięte z dołu karty.

5
O O

   9 ∆  ∆  ∆  ∆  ∆

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

2 + 3 = 5 5 + 4 = 9



V. Praca plastyczna „ Majowa łąka”
Cele :
- usprawnianie umiejętności wycinania drobnych elementów
- kształtowanie umiejętności planowania pracy
- rozwijanie wyobraźni i kreatywności.
Przebieg zajęcia.

1. Obejrzenie filmu „  Moja majowa łąka” .
https://youtu.be/aNwLAGTS74c
 Film może stać się inspiracją do pracy plastycznej. Zadaniem 
dziecka jest:
- pomalowanie kartki na zielono 
- wykonanie pracy na temat „ Majowa łąka”. Można 
wykorzystać szablony z materiałów ( poniżej ) albo własne 
pomysły. Życzymy udanej pracy! 

https://youtu.be/aNwLAGTS74c


     
Szablony do pracy plastycznej „ Majowa łąka”



VI. Wspomaganie rozwoju mowy „ Łąkowe odgłosy”
Cele:

– wdrażanie do uważnego słuchania treści wiersza
– kształtowanie umiejętności opisywania ilustracji
– doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem
– dobieranie właściwych podpisów do obrazka
– doskonalenie czytania zdań z odpowiednią intonacją.

Przebieg zajęcia 
1. Słuchanie wiersza Małgorzaty Strzałkowskiej „ Majowa 

majówka”. Uzupełnianie brakujących rymów. Zadaniem 
dziecka jest dokańczanie zdań odpowiednimi wyrazami a 
następnie odczytanie tego wyrazu. Odpowiednie wyrazy 
znajdują się poniżej.
        

                  Majowa majówka
 
Majowa majówka, szalona majówka-
tu kuka kukułka, tam muu! Muczy - …...  (krówka )
rżą konie, brykając w galopie po łące,
fikają owieczki, kicają ….......  ( zające )

Słowiki się śmieją beztrosko, donośnie,
wąż w trawie przycupnął i słucha jak …...  ( rośnie )
bez pachnie jak dziki, soczyście, perliście-
ku słońcu się spieszą i kwiaty, i …...... ( liście )

Wiatr gwiżdże przeróżne głupstewka i bzdurki
i goni po niebie obłoki i …...... ( chmurki )
i każdy z radości się łapie za głowę,
a w głowie ma trele-morele..... ! ( majowe)

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

krówka zające rośnie
liście chmurki majowe



2. Zabawa ruchowo – naśladowcza przy piosence „ Kle kle 
boćku” Dzieci doskonale znają te piosenkę. Dla przypomnienia
zapraszamy do obejrzenia filmu z piosenką i wspólnego 
śpiewania. Zadaniem dziecka jest naśladowanie lotu bociana 
podczas śpiewania piosenki. Do zabawy można także 
wykorzystać instrumenty, które dziecko posiada w domu lub 
śpiewać piosenkę z wyklaskiwaniem rytmu. Wesołej zabawy!
https://youtu.be/MXOs1LGO1JM

Oto słowa piosenki:

Kle, kle boćku kle, kle 
witaj nam bocianie. 
Łąka ci szykuje, łąka ci szykuje
żabki na śniadanie 

Kle, kle boćku kle, kle 
witamy cię radzi.
Gdy zza morza wracasz,
gdy zza morza wracasz
wiosnę nam prowadzisz

Kle, kle boćku kle, kle 
witaj na stodole.
Chłopcy ci szykują,
chłopcy ci szykują
gniazdo w starym kole.

3. Dobieranie własciwych podpisów do obrazków 
( karta pracy nr 6 ). Zadaniem dziecka jest:
- czytanie podpisów
- naklejenie podpisów pod właściwym obrazkiem
- ponowne czytanie podpisów
- zwrócenie uwagi na to, jakimi znakami zakończone są zdania
( kropka, wykrzyknik,znak zapytania )
- czytanie zdań z właściwą intonacją.

https://youtu.be/MXOs1LGO1JM


Karta pracy nr 6

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

…............................................................................................
Jakie ładne, delikatne kwiaty!

To jest bocian.

Ile tu biedronek?

Ten ptak to wilga.



VII Zajęcie matematyczne „ Liczymy z bocianem”
Cele:
- doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania w 
zakresie 10
- doskonalenie sprawności manualnej
Przebieg zajęcia:
We wszystkich zabawach wykorzystamy tabliczki z cyframi 
0-10 oraz znakami: +  -  = ( w materiałach poniżej )
1. Zabawa dydaktyczna „ Dodajemy do 10”
Rozkładamy kartoniki z cyframi 0-10
Zadaniem dziecka jest znalezienie dwóch liczb, które po 
dodaniu dadzą nam 10. 
2. Zabawa dydaktyczna „ Układamy działania”
Rozkładamy wszystkie kartoniki. Dziecko wybiera dwie 
dowolne liczby.
Zadaniem dziecka jest ułożenie z tych liczb oraz odpowiednich
znaków działań na dodawanie i odejmowanie.
3. Wykonanie karty – kolorowanie według kodu – karta nr 7 
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Karta pracy nr 7 



VIII Zajęcie muzyczne „ Odgłosy łąki”
Cele:
- rozwijanie poczucia rytmu
- nauka odróżniania odgłosów przyrody
- dobieranie właściwych tekstów do ilustracji

Przebieg zajęcia:
1. Zabawa ruchowa „ Taniec motyla”

Do zabawy proponujemy wykorzystanie utworu Antonio 
Vivaldiego „ 4 pory roku – Wiosna”
Zadaniem dziecka jest swobodny taniec przy muzyce.
https://youtu.be/Z_tk-AhlA1o

2. Zabawa słuchowa „ Odgłosy natury”
Proponujemy obejrzenie filmu „ Odgłosy natury”, na którym 
nagrane są odgłosy lasu, wiatru, burzy,morza, 
wodospadu,muchy i komara.

       https://youtu.be/JwbMnvfN2y
       Po obejrzeniu filmu dziecko może zamknąć oczy lub odwrócić 
        się plecami do ekranu i próbować odgadnąć jakie odgłosy 
        słyszy. Jest to doskonałe ćwiczenie usprawniające
        umiejętność skupienia uwagi i uważnego słuchania
    3. Wykonanie karty nr 8 ( poniżej )

https://youtu.be/JwbMnvfN2y
https://youtu.be/Z_tk-AhlA1o


Karta pracy nr 8
Pomyśl,jakie odgłosy wydają te zwierzęta.

Pod każdym mieszkańcem łąki naklej odpowiedni napis.
Możesz pokolorować obrazki.

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

Kle,kle,kle!

Cyk, cyk...

Kum,kum



IX.Zajęcie przyrodnicze „ Wędrówki skrzata 
Borówki”
Cele:
- rozwijanie wyobrazni i twórczego myślenia
- doskonalenie sprawnego posługiwania się nożyczkami
- rozwijanie spostrzegawczości
- utrwalanie wiadomości na temat wiosny
Przebieg zajęcia:
1. Rozwiązanie zagadki
Jest zielona i pachnąca
kwiaty na niej rosną.
Żaby, pszczoły i motyle
znajdziesz tam nie tylko wiosną. ( łąka )
2. Obejrzenie filmu „ Wędrówki skrzata Borówki cz 3 Łąka 
https://youtu.be/LKLf5EN1Ff4
3. Rozmowa na temat roslin i zwierząt, które można spotkać 
na łące inspirowana obejrzanym filmem.

X.Zajęcie przyrodniczo - plastyczne  „Wiosenne 
ptaki”
Cele:
- kształtowanie umiejętności wypowiadania się pełnym 
zdaniem
- zapoznanie z wyglądem ptaków
- usprawnianie umiejętności rysowania po śladzie
- ćwiczenie słuchu fonematycznego
- utrwalanie wiadomości na temat ptaków: bocian, jaskółka, 
kukułka, czajka, szpak, dudek, żuraw
- kształtowanie umiejetności czytania
Przebieg zajęcia:
1. Zapraszamy do obejrzenia filmu 
  Wiosenne powroty ptaków 
  https://youtu.be/vlXQqg1T07s
2.Wykonanie karty pracy.UWAGA!  Bądź ostrożny podczas 
wycinania.Do pomocy przy wycinaniu małych elementów 
możesz poprosić rodziców.

https://youtu.be/vlXQqg1T07s
https://youtu.be/LKLf5EN1Ff4


Karta pracy nr 9

Ptaszkami możesz ozdobić pokój. 



Dodatkowe propozycje zajęć i zabaw 
1. Zabawa plastyczno – techniczna „ Biedronka”

Cele:
- kształtowanie umiejętności wycinania nożyczkami 
drobnych elementów
- rozwijanie percepcji wzrokowej
- usprawnianie umiejetności kolorowania według wzoru
Zadaniem dziecka jest wycięcie elementów z szablonu 
( poniżej ) ,złożenie z nich  biedronki, przyklejenie na 
kartkę i pomalowanie według wzoru.

2. Zabawa plastyczna „ Motyle malowane sznurkiem”
Cele: 
- kształtowanie umiejętnosci wykonania pracy według 
instrukcji
- kształtowanie umiejętnosci skupienia uwagi
- rozwijanie zdolności plaztycznych
- rozwijanie kreatywności 

        Do tej zabawy potrzebne będą kolorowe farby    
        plakatowe oraz dwa sznurki . A teraz zapraszamy do    
        obejrzenia krótkiego filmu pokazującego sposób
        wykonania pracy.

        Motyle malowane sznurkiem
        https://youtu.be/oY1ht1E9p_w

https://youtu.be/oY1ht1E9p_w


Szablon do zabawy „ Biedronka”

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna 



w zakresie usprawniania percepcji wzrokowej
Cele:

– rozumienie pojęcia symetria
– kształtowanie umiejętności odwzorowywania układów 
– usprawnianie umiejętności liczenia
– rozwijanie umiejetności manualnych
– usprawnianie umiejętnosci wycinania nożyczkami 
– usprawnianie umiejętności składania obrazka z części

Propozycje zabaw usprawniających percepcję wzrokową
1. Symetryczna zabawa dydaktyczna

Przebieg zabawy:
do zabawy potrzebna będzie kartka podzielona na połowę 
oraz różne przedmioty, które dziecko posiada w domu 
( po 2 sztuki każdego przedmiotu np. 2 łyżeczki, 2 auta, 2 
kubki, 2 klocki itp.) Zabawa polega na układaniu przedmiotów 
wzdłuż osi symetrii. Ilość przedmiotów zależy od chęci dziecka
do zabawy oraz od stopnia opanowania umiejętności.

2. Zabawa „ Wełniane rolki”
Zadaniem dziecka jest bardzo dokładne owijanie wełną rolki 
po papierze toaletowym lub kuchennym.Jest to doskonałe 
ćwiczenie usprawniające motorykę małą i uczące cierpliwości.

    3. Wykonanie kart pracy.





Pomoc psychologiczno – pedagogiczna 



w zakresie usprawniania motoryki
Cele:

– zapoznanie ze sposobem wykonania domowej ciastoliny
– usprawnianie miesni dłoni
– kształtowanie umiejętności lepienia z masy plastycznej
– utrwalanie pojęc: prawy,lewy
– usprawnianie umiejętności wykonywania pracy metodą 

„wydzieranki”

Propozycje zabaw :
1. Zabawa „ Lepimy zwierzątka”. Zapraszamy do wykonania 
domowej ciastoliny . Oto przepis:
1 szklanka mąki
• 1/2 szklanki soli
• 1 łyżka ciepłej wody
• dwie łyżki oleju
• dowolny barwnik (brokat lub barwnik spożywczy)
Sposób wykonania:
Mąkę mieszamy z solą, wodą i olejem. Dodajemy brokat. Wszystkie
składniki ugniatamy do powstania gładkiej masy. 
Gotowe. Brawo! 
Zadaniem dziecka jest ulepienie dowolnych zwierząt.
Do zabawy można wykorzystać także plastelinę. 

2. Wykonanie pracy plastycznej „ Bocian”. Do zabawy należy 
wykorzystać szablon bociana ( poniżej ) Zadaniem dziecka 
będzie wykonanie bociana techniką wydzieranki. Następnie 
należy wykonać takie polecenia:
- w górnym prawym rogu narysuj słońce
- w dolnym lewym rogu narysuj 7 dowolnych kwiatków.
UWAGA! Kawałki kolorowego papieru potrzebne do 
wydzieranki powinny być jak najmniejsze. Należy także 
zwrócić uwagę na staranność wykonania pracy. 

3. Wykonanie karty pracy – pokoloruj zgodnie z kodem





Pokoloruj zgodnie z kodem
H  O  U  S 
Jakie to litery?

Praca z dzieckiem zdolnym w zakresie czytelnictwa 



Cele:
– doskonalenie umiejętności czytania
– rozwijanie logicznego myślenia
– doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem
– kształtowanie umiejętności budowania zdań złożonych.

Przebieg zajęcia:
1. Wysłuchanie opowiadania Renaty Piątkowskiej pt. „ Oliwka”

 ze zbioru opowiadań pt. „ Nie ma nudnych dni”
https://youtu.be/4uFEgeqKoWk
Po wysłuchaniu opowiadania zadaniem dziecka będzie 
wybranie prawidłowej odpowiedzi z zestawu pytań 
( karta pracy nr 10)

2. Wykonanie karty pracy nr 11
 

https://youtu.be/4uFEgeqKoWk


Karta pracy nr 10 

Podkreśl prawidłowe odpowiedzi.

Jak miał na imię bohater opowiadania?
• Jurek
• Krzyś
• Maciek

Jak miała na imię siostra Maćka?
• Julia
• Weronika
• Oliwka

Co jadła dziewczynka na podwieczorek?
• Naleśniki z serem
• Kanapki z dżemem
• Kanapki z szynką

Jakie pytanie często zadawała 
dziewczynka ?

• Kiedy?
• Dlaczego?
• Gdzie?



Karta pracy nr 11



Zabawy z językiem angielskim:
W tym tygodniu powtarzamy rozdział 20 Goodnight
Utrwalimy poznane słownictwo i poznamy kilka nowych słów i 
zwrotów.
Cele:

– utrwalenie słów: 
torch – latarka
on- włączona
off – wyłączona
star – gwiazda
moon – księżyc
goodnight – dobranoc
sleep – sen 
moon – księżyc
sun – słońce
star – gwiazda

– wprowadzenie zwrotów:
I can see a moon – widzę księżyc
I can see a sun – widzę słońce
I can see a star widzę gwiazdę
day – dzień
night – noc 
it is dark – jest ciemno
it is light – jest widno
get up – wstawaj
let's go inside – chodźmy do środka
you can sleep – możesz spać
cat sleeps – kot spi
are you sleeping? - czy ty śpisz?
I sleep – śpię
I don't sleep – nie śpię

Propozycje zabaw:
1. Obejrzenie filmu „ Goodnight”

https://youtu.be/Syn9cuhnNyQ
     2.Zabawa „ Are you sleeping” Zapraszamy do wspólnego 
śpiewania piosenki po angielsku. Jest to znana wszystkim piosenka
„ Panie Janie” w angielskiej wersji językowej.

https://youtu.be/yc_Q-LQVuBM
Oto słowa tej piosenki:

https://youtu.be/yc_Q-LQVuBM
https://youtu.be/Syn9cuhnNyQ


Are you sleeping, are you sleeping ? ( czy ty śpisz?)
Brother John, brother John ( bracie Janie)
Morning bells are ringing, morning bells are ringing 
( ranne dzwony biją, ranne dzwony biją )
ding,ding,dong,ding,ding dong.
3. Zabawa „ Day – Night” Do tej zabawy możemy wykorzystać
ilustrację znajdującą się poniżej w materiałach. Należy ją 
rozciąć tak, aby stworzyć 2 obrazki: dzień i noc.
Dziecko biega po pokoju. Gdy zobaczy obrazek 
przedstawiający noc – siada, zamyka oczy i mówi: I sleep
gdy zobaczy obrazek przedstawiający dzień – wstaje i mówi:
 I don't sleep.
3. Zabawa dydaktyczna „ What is this?” ( Co to jest? )
Do tej zabawy należy użyć następujące  karty: 
- torch, star, moon, sun. Rodzic zadaje dziecku pytanie 
trzymając wybraną kartę z zestawu. Dziecko odpowiada:
- it is np. moon 
4. Zabawa utrwalająca zwrot: Where's …..( Gdzie jest?... ) 
oraz słowa: torch,star,moon,sun. Można dołozyć także obrazki 
z poprzednich zajęć lub znane dzieciom przedmioty.
Rodzic zadaje dziecku pytanie  np. „ Where's moon? Dziecko 
wskazuje odpowiednią kartę. Możemy zamieniać się rolami.
                                                    Życzymy wesołej zabawy!

 



Day and Night 



Obrazki do zabawy „ What is this ?”



Propozycje kart pracy do wykonania w wolnej chwili
Cele:

– przygotowanie do nauki matematyki
– przygotowanie do pisania
– usprawnianie umiejętności czytania

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

Ćwicz piękne czytanie.

Jurek układa zamek z Bartkiem.

Robert składa model samolotu.

Ola lubi kremowe lody.

Czy to wiosna?

To  kolorowy, wiosenny motyl .

Ojej ! Jak tu wesoło! 















Propozycje bajek do słuchania w wolnej chwili:
1. „ Cudaczek wyśmiewaczek”

https://youtu.be/Xe3B8tGjKXE
2. „ Jutrzenka”

https://youtu.be/WLejhbha7u4

Propozycje zabaw ruchowych :
1. https://youtu.be/m2WsGrvCx_w
2. Zabawa ruchowa „ Wiosenna burza”

Wiosenna burza. 

Dziecko siedzi przy stole 

Narracja: " W piękny letni dzień gdy wiele dzieci było na spacerze, nagle 
słońce schowało się za chmurami i nadciągnęła burza". Dziecko  palcami 
obu rąk "wędruje" po stole.

Narracja: "Wszyscy próbują się schować". Dziecko opiera o krawędź stołu
same końce palców.

Narracja: " Zaczyna już kropić deszcz". Dziecko jednym palcem puka 
lekko w blat stołu.

Narracja: "A potem spadają pierwsze duże krople deszczu".  Dziecko  
puka naprzemian dwoma palcami w blat.

Narracja: "Deszcz pada i pada i pada".  Dziecko bębni wszystkimi palcami
po stole.

Narracja: "Deszcz pada coraz bardziej rzęsiście. W końcu leje jak z cebra".
Dziecko wykonuje gest zacierania rąk.

Narracja: "Nagle zaczyna padać grad, mimo, że jest środek lata". Dziecko 
puka kostkami palców o blat stołu.

Narracja: : " Na niebie pojawiają się błyskawice".  Dziecko szybko - jak 
błyskawica- wyrzuca ręce do góry.

Narracja: "Słychać donośne grzmoty". Dziecko bije pięściami w stół.

https://youtu.be/m2WsGrvCx_w
https://youtu.be/WLejhbha7u4
https://youtu.be/Xe3B8tGjKXE


Narracja: " Stopniowo burza cichnie". Dziecko  uderza powierzchnią dłoni
o krawędź stołu.

Narracja: "Nadarza się okazją, aby prędko pobiec do domu". Dziecko 
przebiega palcami szybko po blacie stołu i chowa ręce pod jego krawędzią.

Narracja: "Chmury przerzedzają się na niebie, zza nich wygląda słońce. 
Wszyscy się cieszą!". Dziecko rysuje w powietrzu słońce i klaszcze.

Uwaga ! 

W tę zabawę możemy bawić się także na podłodze. Dziecko może 
wymyślać swoje własne ruchy do opowiadania. Wszystkie pomysły są 
mile widziane! Życzymy wesołej zabawy!


