
Materiały do pracy z dzieckiem w domu.
 15.06 – 19.06 2020 roku

Szanowni Rodzice i kochane dzieciaczki!
W tym tygodniu zapraszamy na piknik rodzinny. 
Będziemy czytać opowiadania, słuchać wierszy, 
śpiewać piosenki, wykonywac prace plastyczne.
Nie zabraknie także ćwiczeń czytania, liczenia i 
grafomotoryki. Rodzicom bardzo dziękujemy za pomoc. 
Dzieci zapraszamy do zabawy. Serdecznie wszystkich 
pozdrawiamy!              Nauczycielki grupy IV 

Propozycje zajęć :
I. Wspomaganie rozwoju mowy „ W rodzinnym gronie”
Cele:
- wdrażanie do uważnego słuchania
- rozwijanie umiejętności wypowiadania się
- doskonalenie techniki czytania oraz układania zdań z podanymi 
wyrazami

Przebieg zajęcia:
1. Wysłuchanie opowiadania „ Niedzielne spotkanie”
Niedzielne spotkanie
Podczas śniadania w sobotni poranek rozmawialiśmy z rodzicami 
o planach na najbliższe dni. Nagle moja siostra Kasia powiedziała:
Mamo,tato, tak dawno nie było u nas wujka Pawła i cioci Niny.
No właśnie!- dodałem – Zaprośmy ich na niedzielny obiad.
To świetny pomysł, Maćku! Rzeczywiście minęło kilka miesięcy 
od ostatniego spotkania – powiedziała mama.
Nie mogłem się doczekać niedzieli! Właściwie najbardziej 
czekałem na wujka Pawła. On zawsze gra ze mną w piłkę. 
Ćwiczymy wtedy celowanie do bramki, podawanie w parach.
Za każdym razem wujek pokazuje mi nowe sztuczki z piłką. 
Od rana w niedzielę mama zaczęła przygotowania. Pomagała jej 
moja siostra. Ona bardzo lubi ciocię Ninę- pewnie dlatego, że 
ciocia bawi się z nią lalkami. 



Mama upiekła ciasto, były w nim moje ulubione rodzynki.
Przygotowała też herbatę z miodem i cytryną. Tata przygotował 
dania z grilla, on jest specjalistą w doprawianiu mięsa.
O godzinie 14.00 zadźwięczał dzwonek do drzwi, więc szybko 
wybiegłem z mojego pokoju. Tak! To byli oni, ale zobaczyłem 
jeszcze jedną osobę. Ojej! To wujek Krzysiek. Teraz to będzie 
mecz! - pomyslałem. Przywitałem się z gośćmi i od razu chciałem 
ich zabrać do ogrodu na mecz. Kiedy weszliśmy do ogrodu, 
okazało się, że …  

2. Układanie przez dziecko dalszego ciągu opowiadania. 
Zadaniem dziecka jest stworzenie i opowiedzenie własnego 
zakończenia do opowiadania.

3. Analiza treści opowiadania . Zadaniem dziecka jest kończenie 
zdań.

• Bohaterami opowiadania są …
• Dzieci mają na imię …
• Maciek lubi grać w …
• Kasia lubi …
• Mama upiekła …
• Tata przygotował …
• Ciocia ma na imię …
• Wujek ma na imię …
• Goście zjawili się punktualnie o godzinie …

4. Analiza sylabowa wyrazów: mama, długopis, wujek, plecak, 
stolik, ulica, mleko, kawa, brat, lew, tata. 

 5.Wykonanie karty pracy. Czytanie wyrazów w ramkach.
 Kolorowanie ramek z wyrazami pasującymi do obrazka 
( karta pracy nr 1 )



Karta pracy nr 1 



II. Zabawy matematyczne „ Zabawy z liczbą 10”
Cele:
- doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania w 
zakresie 10
- wdrażanie do rozwiązywania zadań z treścią
- rozwijanie myślenia matematycznego

Przebieg zajęcia:
1.Zabawa „ Wybierz liczbę 10”
Przebieg zabawy:
Na stole leżą odwrócone kartoniki z zapisanymi działaniami 
w zakresie 10.
Dziecko losuje kartoniki i oblicza wyniki. Jeżeli wynik wynosi
10 – odkłada kartonik do pudełka. Jeżeli wynik jest inny – 
dziecko musi wykonać tyle przysiadów, podskoków lub 
skłonów, ile wskazuje wynik działania. Zmiana ról mile 
widziana. Poniżej tabliczki do wycięcia. 
…............................................................................................

4 + 4 6 + 3
8 + 2 4 + 6
5 + 5 2 + 7
7 + 3 3 + 5



2.Odejmowanie w zakresie 10 ( karta pracy nr 2 )
Przebieg zajęcia:
Analiza ilustracji
Wybór własciwego działania do ilustracji
Próby samodzielnego redagowania treści zadania 
tekstowego z wykorzystaniem ilustracji np. Mama miała 10 
dzbanków. 1 dzbanek pożyczyła koleżance. Ile dzbanków 
ma teraz mama? Podobnie proszę postapić z drugą 
ilustracją.

3.Dopełnianie do wskazanej liczby
Przebieg zajęcia:
Analiza ilustracji
Pamięciowe wykonanie działań pomocniczych
Ustalenie odpowiedzi na pytania:
Jakie elementy przedstawiają ilustracje?( słoneczka, 
chmurki )
Ile jest słoneczek?, a ile jest chmurek? Jak obliczymy, ile 
słoneczek trzeba dorysować? ( 4 – 2 = 2)
Jak obliczymy, ile chmurek trzeba dorysować? ( 8 – 2 = 6 )



Karta pracy nr 2 



III.Wspomaganie rozwoju mowy „ Jak można spędzić 
czas wolny?”
Cele:
- kształtowanie umiejętności uważnego słuchania
- wdrażanie do wypowiedzi na temat tresci utworu albo 
ilustracji
- rozwijanie umiejętności czytania
Przebieg zajęcia:
1. Słuchanie wiersza „ Garść szczęścia” Anny Rżysko- 
Jamrozik

Garść szczęścia
Jedziemy na wycieczkę.
Do lasu i nad rzekę!
Mama pakuje kanapki,
jabłka
i termos z mlekiem.
Tato wędkę szykuje
i siatkę na motyle,
a ja...
We mnie nie ma już miejsca 
na szczęścia tyle!
Śniła mi się dziś w nocy
srebrna trawa i złota rzeka,
że stoję wysoko na wzgórzu
i jest tak pięknie,
że gdybym był psem, 
to z radości bym szczekał 
i machał ogonem.
A niedługo zobaczę tę rzekę
i te łąki wymyślone!
Jedziemy na wycieczkę!
Słońce nam drogę ścieli,
tyle w sobie mam szczęścia- 
muszę się z kimś podzielić.



Garść dam mamie,
garść tacie,
a garść kotu dam,
żeby nie było mu smutno,
kiedy zostanie sam.

2. Rozmowa na temat wiersza. Przykładowe pytania:
Gdzie wybiera się rodzina?
Co przygotowuje mama?
Co przygotowuje tata?
Jaki sen miał opowiadający?
Z kim opowiadający podzielił się szczęściem?
Czy opowiadający jest chłopcem czy dziewczynką?
Dlaczego tak uważasz?

3.Wykonanie karty pracy nr 3 ( materiały ponizej )
Podpisy do kart nr 3 

Jemy kiełbaski.
Biegamy po trawie.
Lubimy piosenki.
Gramy razem.



Karta pracy nr 3 

Karta pracy nr 3 



IV. Zajęcie plastyczne „ Wakacje z rodziną”
Cele:
- kształtowanie umiejętności wypowiadania się za pomocą 
wybranej techniki plastycznej
- rozwijanie umiejętności samooceny
Przebieg zajęcia:
1. Zabawa „ Dokończ zdanie” Zadaniem dziecka jest 
dokończenie zdania i policzenie wyrazów w tym zdaniu.
W tegoroczne wakacje pojadę z rodzicami...
2. Wykonanie pracy techniką malowania farbami lub 
rysunku kredkami na temat: „ Moje wymarzone wakacje”
3. Rozmowa na temat pracy.

V. Zajęcie matematyczne „ Mierzenie długości”
Cele:
- doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 10
- rozwijanie kreatywności i zdolności plastycznych 
Przebieg zajęcia:
1. Obejrzenie filmu „ Mierzenie długości dywanu”
https://youtu.be/ZCH9BEgl2No

2. Dokonanie pomiaru różnych przedmiotów 
Należy wybrać wspólną miarę np. pasek papieru o dowolnej
długości. Zadaniem dziecka jest mierzenie dowolnych 
przedmiotów wspólną miarą i porównywanie ich długości.

3. Mierzenie długości boków szablonu ( materiały poniżej )
Zadaniem dziecka jest zmierzenie boków. Nastepnie 
dziecko dekoruje szablon różnokolorowymi paskami tej 
samej długości. Życzę miłej pracy! 

4. Obejrzenie filmu „ Przyrządy pomiarowe”
https://youtu.be/OTrowAiJlT0
Próby pomiaru wybranych przedmiotów przy pomocy linijki.

https://youtu.be/ZCH9BEgl2No
https://youtu.be/OTrowAiJlT0


SZABLON DO DEKOROWANIA 

Zadanie dodatkowe ( dla chętnych dzieci )
Spróbuj zmierzyć szablon linijką i zapisz długość boków.
Co ciekawego zauważyłaś/zauważyłeś?



VI.Wspomaganie rozwoju mowy „ W parku”
Cele:
- wzbogacenie słownictwa wyrazami określającymi uczucia i
nastroje
- rozwijanie wyobraźni
- rozwijanie fantazji
- kształtowanie umiejetności wyrażania uczuć gestem, 
mimiką twarzy
- uwrażliwienie na potrzebę dbania o środowisko naturalne
- kształtowanie umiejętności pięknego czytania
Przebieg zajęcia:
1. Wysłuchanie opowiadania Haliny Koszutskiej
„ Drzewko Maciusia”

Drzewko Maciusia
W parku, na środku trawnika, rosła sobie płacząca brzózka.
Czy ona naprawdę płacze?- zapytał Maciuś mamę, gdy 
zobaczył brzózkę po raz pierwszy.
Nie, nie płacze. Dobrze jej w naszym parku, wesoło się 
zieleni. Nazwano ją tak dlatego,że ma długie, delikatne i 
jakby ze smutkiem opuszczone gałązki. 
Maciek bardzo tę brzózkę polubił. 
Kiedy przychodził do parku, już z daleka machał jej ręką.
- Dzień dobry – wołał – jak się miewasz?
A brzoza szumiała na powitanie. 
Aż tu pewnej wiosny wszystko się zmieniło. Ogrodnicy przez
środek trawnika przeprowadzili ścieżkę. I oto drzewko 
znalazło się na samym brzegu trawnika. 
„Będzie mi teraz weselej – ucieszyła się brzózka – będę 
mogła z bliska przyglądać się zabawom dzieci, a w dni 
upalne dam im schronienie w moim cieniu”.
I kiedy na ścieżkę po raz pierwszy wpadła gromadka dzieci, 
brzoza po raz pierwszy poruszyła listkami. Ale dzieci wcale 
nie zwróciły na to uwagi. Biegały wesoło, krzycząc i śmiejąc 
się. Jakiś chłopiec zatrzymał się na chwilę, ułamał gałązkę 



brzozy i wymachując nią pobiegł dalej. Odtąd z dnia na 
dzień więcej było na drzewku połamanych gałązek . 
Na pniu pojawiały się nacięcia scyzorykiem. Kora w wielu 
miejscach była naddarta. Dzieci, przebiegajac, potrącały 
nieraz drzewko, czasem któreś próbowało wdrapać się na 
nie. Tak się zdarzyło, że Maciek długo nie przychodził do 
parku. A kiedy wreszcie wybrał się tam z mamą, wcale 
swojej brzózki nie poznał. 
Z daleka wydawała mi się znacznie ładniejsza – westchnął.
Tak, była ładniejsza, kiedy bezmyślne dzieci nie miały do 
niej dostępu – powiedziała mama. 
Z żalem oglądali połamane gałązki, odrapaną scyzorykiem 
korę. 
Maciek zaczął się zastanawiać, co zrobić, żeby dzieci nie 
niszczyły już tej brzozy.
Szedł obok mamy bardzo zamyslony. Zapomniał zupełnie o 
tym, że chciał nazbierać kasztanów. Ale nic nie mógł 
wymyślić. 
Dopiero na drugi dzień, kiedy opowiedział o swym 
zmartwieniu kolegom, Jurkowi i Władkowi, we trzech 
znaleźli radę. Będziemy teraz zawsze wracać ze szkoły 
przez park. Dużo dzieci tamtędy wraca. Będziemy pilnować 
brzozy tak długo, dopóki wszystkie nie przejdą –postanowili.
I jeszcze -  że na zakręcie ścieżki ułożą kamienie wzdłuż 
trawnika, żeby nikt nie wpadł na brzozę. A na jej pniu 
powieszą tabliczkę z napisem: „ Nie niszczyć drzewka”.
Ten napis może nam zrobić mój brat. On już jest przecież w 
trzeciej klasie i ma piątke z pisania – rzekł Jurek.

2. Wspólne omówienie treści opowiadania. Przykładowe 
pytania:
Co rosło w parku na środku trawnika?
Dlaczego brzózka nazywała się płacząca?
Jak zachowywały się w parku dzieci? Itd.



Karta pracy nr 4



VII. Zajęcie matematyczne „Więcej czy mniej?”
Cele:
- doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 10
- porównywanie liczebnosci zbiorów
- stosowanie znaków > < = 
Przebieg zajęcia:
1. Obejrzenie filmu Porównywanie liczb, który pomoże  
zrozumieć Wam  mechanizm stosowania znaków > < = 
https://youtu.be/yWpSenPpxnQ

2.Wykonanie karty pracy nr 5 

https://youtu.be/yWpSenPpxnQ


Karta pracy nr 5 



VIII. Zajęcia muzyczne „ Szybko,wolno"
Cele:
- rozpoznanie skrajnych rejestrów dźwiękowych: niskich i 
wysokich
- usprawnianie koordynacji ruchowej
- kształtowanie wrazliwości słuchowej 
Przebieg zajęcia:
1.Utrwalenie piosenki „ Szybko”Wspólne śpiewanie
https://youtu.be/Pq776s4RJBA

2.Zabawa ruchowa „ Szybko, wolno” Odtwarzamy piosenkę.
Gdy melodia jest szybka – dziecko biega swobodnie.
Gdy melodia jest wolna – dziecko idzie „ noga za nogą”

3.Śpiewanie piosenki „ Szybko wolno” z wystukiwaniem 
rytmu na dowolnym instrumencie lub klaszcząc w dłonie.

IX.Ćwiczenia gimnastyczne
Cele:
- doskonalenie skoków
- usprawnianie koordynacji wzrokowo – ruchowej 
Propozycje ćwiczeń:
1.Ćwiczenia kształtujące ruchy nóg, tułowia,ramion i szyi

• w siadzie skulnym z woreczkiem na głowie, plecy 
przywarte do ściany, zrzucanie woreczka na podłogę

• w leżeniu tyłem, nogi wyprostowane, przenoszenie 
woreczka trzymanego między stopami w tył za głowę

• w leżeniu tyłem, stopy oparte o scianę, unoszenie raz 
prawej, raz lewej nogi

• w siadzie płaskim, skłon tułowia, dotknięcie stóp 
palcami rąk

• w podporze tyłem, chodzenie z woreczkiem na brzuchu
• w leżeniu tyłem, przyciąganie kolan do klatki piersiowej,

głowa dotyka do kolan

https://youtu.be/Pq776s4RJBA


• w przysiadzie, wykonywanie zajęczych skoków
• na czworakach, chodzenie po wyznaczonym odcinku

2.Rozkładamy na podłodze kilka poduszek
Zabawa „ Skoki przez poduszki”
Dziecko przeskakuje przez poduszki 

• obunóż
• na prawej nodze
• na lewej nodze
• w przód
• w tył
• na czworakach , chodzenie pomiędzy poduszkami.

3.Słuchanie muzyki relaksacyjnej
 
X.Zajęcia przyrodnicze „Co świeci w dzień,a co w nocy”
Cele:
- poszerzanie wiedzy przyrodniczej
- rozwijanie umiejętności wypowiadania się
- doskonalenie spostrzegawczości
Przebieg zajęcia:
1.Zabawa dydaktyczna „ Co robimy w nocy a co w ciągu 
dnia” Dziecko wypowiada swoje spostrzeżenia i propozycje.

2.Obejrzenie filmu „ Dzień, noc i pory roku”
https://youtu.be/ekY5oZDdQ4k

3.Rozmowa na temat ilustracji przedstawiających ulicę. 
( karta pracy nr 6 )
Czytanie podpisów. Kolorowanie obrazków zgodnie z 
podpisami.

https://youtu.be/ekY5oZDdQ4k


Karta pracy nr 6 



XI. Ćwiczenia poranne
Cele:
- kształtowanie umiejętności utrzymania równowagi
- usprawnianie umiejętności wykonywania zadań według 
instrukcji
- wykonywanie ćwiczeń ogólnorozwojowych

• Ćwiczenie dużych grup mięśniowych – dziecko kuca, 
trzymając krążek na podłodze przed sobą. Na sygnał 
podnosi krążek do góry. Prostuje się, unosząc ręce 
wysoko nad głową i rusza rękoma z krążkiem w prawo i
lewo. 

• Ćwiczenie tułowia – skręty, obroty – dziecko siada w 
siadzie skrzyżnym na krążku. Odpychając się rękoma 
od podłogi, wykonują rotacje wokół własnej osi w obie 
strony. 

• Ćwiczenie tułowia – dziecko wykonuje siad prosty 
rozkroczny. Krążek trzyma w obu rękach. Wykonując 
skłon w przód, stara się dotknąć krążkiem do każdej 
nogi i podłogi między nimi. 

• Skoki – dziecko wędruje po okręgu. Na sygnał rodzica 
zatrzymuje się i z lekkiego przysiadu wysoko wyskakuje
w górę, następnie wraca do marszu. 

• Ćwiczenie z elementami równowagi – dziecko 
maszeruje  po okręgu. Na sygnał rodzica zatrzymuje się
i odwraca przodem do środka koła. Staje na jednej 
nodze i stara się przez chwilę pozostać w tej pozycji. 

• Ćwiczenie uspokajające – dziecko maszeruje po 
okręgu. Wykonując wspięcie na palce, robi wdech 
nosem, a opuszczając pięty – wydech ustami. 



XII. Zabawa matematyczna „ Policz i uporzadkuj”
Cele:
- kształcenie umiejetności przeliczania
- kształcenie umiejetności dodawania i odejmowania w 
zakresie 10
- kształtowanie umiejętności porównywania i porządkowania
liczb w zakresie 10
Przebieg zajęcia:
1. Zabawa „ Uzupełnij brakujące liczby”
( karta pracy nr 7 )
Zadaniem dziecka jest wstawienie brakujących liczb.
2. Zabawa matematyczna „ Liczenie guzików”
Dziecko liczy, ile jest guzików w każdej ramce 
( karta pracy nr 8 )
3. Zabawa matematyczna „ Policz i uporzadkuj”
( karta pracy nr 9 )



Karta pracy nr 7 
Wstaw brakujące liczby z dołu kartki 
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Karta pracy nr 8 
Policz guziki i wpisz obok odpowiednią liczbę 
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Karta pracy nr 9 
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Karta pracy nr 9 ( ciąg dalszy )
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XIII Ćwiczenia w czytaniu
Cele:
- kształtowanie umiejętności czytania
- przygotowanie do nauki w szkole
- usprawnianie umiejętnosci rysowania
Przebieg zajęcia:
1. Zabawa „ Policz słowa”
Zadaniem dziecka jest odczytanie poniższych zdań i 
policzenie wyrazów w każdym zdaniu.

Tata i Tomek zrobili teatr.

Tu jest kot.

Tam biega pies.

Wysoko lata ptak.

Ale wesoła zabawa!

2.Wykonanie karty pracy nr 10



Karta pracy nr 10 



XIV Zabawa dydaktyczna „ Dokończ i zrób”
Cele:
- kształtowanie umiejętnosci tworzenia rymów
- rozwijanie słuchu fonematycznego
- usprawnianie umiejętności budowania zdań
Zadaniem dziecka jest dopowiadanie rymujących się 
zakończeń zdań i wykonywanie czynności, o których mowa
Powiedz psy i klasnij... ( raz, dwa, trzy )
Powiedz pszczoła i dotknij … ( czoła )
Powiedz mucha i dotknij... ( ucha )
Powiedz koń i wyciągnij do mnie … ( dłoń )
Powiedz prosię i podrap się po … ( nosie )

XV Słuchanie opowiadania „ Moja rodzina”
Cele:
- kształtowanie umiejętności uwaznego słuchania
- usprawnianie umiejętności opowiadania
- kształtowanie umiejetnosci opisywania postaci

Przebieg zajęcia:
1. Słuchanie opowiadania „ Moja rodzina” 

 Mam na imię Ola. Moja kochana rodzinka składa się z taty-
Marka, mamy-Gosi oraz brata- Pawła. Jesteśmy w trakcie 
ukończenia budowy naszego wymarzonego domku i 
chwilowo mieszkamy u cioci Ewy i wujka Daniela. 
Najbardziej szaloną ciocią na świecie jest siostra mojej 
mamy- czyli ciocia Ewa. Uwielbia wieczorami spędzać 
wolny czas grając w gry komputerowe, które rzekomo „uczą 
myślenia”. Doprowadza to wszystkich do szewskiej pasji i 
tylko czekamy, kiedy komputer zepsuje się.
Jej mąż i mój wujek, ma na imię Daniel. Codziennie wiele 
godzin poświęca na udoskonalanie projektów domków 
jednorodzinnych i opiekę nad swoimi dziećmi. Bardzo lubi 
mi dokuczać i przedrzeźniać mnie. Kiedy nie jestem w 



najlepszym humorze on zawsze go poprawia.
Karol- dwunastoletni uczeń klasy piątej oraz Asia- 
dziewięcioletnia strojnisia, to moi kuzyni. Uwielbiają kłócić 
się o większy teren w pokoju i denerwować siebie 
nawzajem.
Jedynym oczkiem w głowie każdego mieszkańca domu jest 
uroczy, szeroko uszny pies- Dropsik. Z powodu jego 
nadzwyczaj przestronnych uszów przechodnie nazywają go 
nietoperzem. Jest on bardzo walecznym pinczerkiem 
kochającym jeść wszystko z wyjątkiem suchej karmy. Ma z 
tego powodu problemy z nadwagą i powoli zaczyna nie 
mieścić się we własnej budzie. Staramy się ograniczyć mu 
jedzenie, ale jego błagalne spojrzenie zawsze wyprosi jakiś 
kąsek. Nie potrafimy oprzeć się urokowi tak czarującego 
zwierzaka.
Mam też brata Pawła. Jego osiem lat jest doskonałym 
pretekstem podczas sprzeczek na uniewinnianie się przed 
rodziną i zrzucanie całej winy na mnie. Według członków 
rodziny jest on bardzo utalentowanym i zapalonym 
piłkarzem, dla którego oprócz gry nic się nie liczy. Gdyby mu
pozwolono całe życie spędziłby kopiąc tą beznadziejną i 
bezużyteczną piłkę. Ja nie widzę w niej nic ciekawego. Jest 
uczniem drugiej klasy i nie wiem, jakim cudem osiąga 
bardzo dobre wyniki. Nauczyciele uważają go za zdolnego i 
inteligentnego chłopca - ja sądzę zupełnie inaczej. 
Moja mama jest księgową i uwielbia porządek. Lubi 
pracować i sprzątać. Gdy zauważy bałagan na jednej z 
moich półek organizuje pilota i wszystko leci na ziemię. 
Pewnie myśli, że w ten sposób nauczy mnie 
systematyczności i odpowiedzialności.
Mój tata ma na imię Marek. Praca nie pozwala mu na 
codzienne widywanie się ze mną, ale wszystkie weekendy 
spędzamy wspólnie. Jeździmy wtedy na ryby, nad morze lub
na inną równie ciekawą wspólną wyprawę. Każdą okazje na
spotkanie wykorzystuję w stu procentach. Tata uwielbia 



łowić ryby oraz spędza czas wspólnie z nami. Ostatnio 
bardzo wiele czasu zajmuje mu nadzorowanie budowy 
naszego jaskrawo-żółtego domku. Nie przeszkadza mu to 
jednak w poświęcaniu czasu rodzinie. 
Często odwiedzamy moich dziadków. Podczas wakacji 
organizujemy grilla na ich działce zapraszając wszystkich 
członków rodziny. Czasu spędzonego we wspólnym gronie 
nigdy nie żałuję, ponieważ dzięki takim spotkaniom 
dowiaduję się wiele ciekawych rzeczy między innymi: w jak 
zabawnych okolicznościach poznali się moi dziadkowie lub 
jakie numery wykręcała moja mama w dzieciństwie.
Wszystkie ważne uroczystości, takie jak imieniny, urodziny i 
święta spędzamy również razem. Moja babcia bardzo 
troszczy się o wszystkie wnuki. Czasami nawet za bardzo 
nas rozpieszcza, lecz mi to nie przeszkadza, gdyż 
uwielbiam spędzać czas w jej domu zajadając się pysznym 
ciastem zrobionym przez nią. 
Bardzo kocham moją, całą rodzinę i bardzo się cieszę, że ją
posiadam. Nigdy bym jej nie zamieniła na żadną inną. Mimo
lekkich sprzeczek uważam ją za najlepszą, jaką można 
mieć. 

2.Rozmowa na temat opowiadania Przykładowe pytania:
Kto opowiada o swojej rodzinie?
O kim opowiada dziewczynka?
Jacy są członkowie jej rodziny?

3.Wykonanie karty pracy nr 11 i 12 



Karta pracy nr 11



Karta pracy nr 12 

Karta pracy nr 12



XVI. Zabawy z językiem angielskim
Cele:
- utrwalenie słów i zwrotów:
ballon – balon
present – prezent
Hallo Tom ( Keri ) 
come with me – chodź ze mną
look cat a ballon – zobacz kocie balon
happy birthday – wszystkiego najlepszego z okazji urodzin
happy birthday to you – wszystkiego najlepszego z okazji 
urodzin dla ciebie
happy birthday dear Teddy – wszystkiego najlepszego mój 
drogi Teddy 
let's play – zagrajmy 
let's dance – zatańczmy
Wprowadzenie zwrotu:
My dream present – mój wymarzony prezent
W celu utrwalenia wyżej wymienionych słów i zwrotów 
zachęcamy do obejrzenia filmu 
„ Tom and Keri Tom's birthday”
https://youtu.be/9zky_ZrzTPI

Po obejrzeniu filmu proponujemy wykonanie pracy 
plastycznej wybraną przez dziecko techniką 
My dream present – Mój wymarzony prezent
                                                    
                                          MIŁEJ PRACY 

https://youtu.be/9zky_ZrzTPI


XVII. Wykonanie kart pracy nr 13,14,15,16 
Cele:
- utrwalanie znajomości liter
- przygotowanie do nauki pisania
- podejmowanie prób pisania 



Karta pracy nr 13



Karta pracy nr 14



Karta pracy nr 15



Karta pracy nr 16
Napisz po śladzie



Wspomaganie rozwoju w zakresie usprawniania funkcji 
wzrokowych 
Cele:

– usprawnianie umiejetności odwzorowywania kształtów
– doskonalenie umiejetnosci dobierania par
– ćwiczenie pamięci wzrokowej

Propozycje zabaw:
1. Zabawa „ Ułóż tak jak ja”

Rodzic układa pięć dowolnych obrazków obok siebie. 
Zadaniem dziecka jest ułożenie takiego samego układu
W miarę mozliwości i chęci do zabawy możemy 
zwiększać długość układu. 

2. Zabawa „ Znajdż pary”
Zadaniem dziecka jest znalezienie w jak najkrótszym 
czasie jak najwięcej par. 

3. Rodzic rysuje dziecku dowolne kształty. Zadaniem 
dziecka jest ich odwzorowanie. Mogą to być kształty 
figur geometrycznych. Zmiana ról mile widziana.

Do zabaw można  wykorzystać poniższe obrazki.







Wspomaganie rozwoju w zakresie usprawniania 
motoryki
Cele:

1. usprawnianie motoryki małej
2. usprawnianie umiejętnosci rysowania 
3. usprawnianie umiejętnosci rysowania po śladzie
4. Usprawnianie umiejętności odwzorowywania kształtów



Narysuj po sladzie i pokoloruj 



Narysuj balony po śladzie. Pokoloruj i dokończ obrazek 
według własnego pomysłu. Powodzenia!





Praca z dzieckiem zdolnym w zakresie doskonalenia 
umiejętności czytania.
Cele:

– usprawnianie umiejętności czytania dłuższych tekstów
– doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem 

Zadanie do wykonania dla dziecka:
Wytnij wyrazy i ułóż z nich zdania.

To sala. jest
Wzajemnie. Pomagamy sobie

fasolki. Razem podlewamy
To syn. mama,
jest a to

wspaniała. mama jest
Moja Aptekarka leki.

podaje kolorowy Tam
motyl. lata siedem

Biedronka kropek. ma
banany. Małe jadły
małpki zoo w

Naklej zdania na kartce. Jesli masz ochotę, możesz 
narysować ilustrację do dowolnego zdania. Wybrane zdanie
przyklej na górze kartki.




