
Na sam początek króciutka bajka -------------------> 

https://www.youtube.com/watch?v=vGkgo4Ybz4A 

A także lista ekstra zadań na cały tydzień. Jestem ciekawa czy uda wam się 

wykonać wszystkie :)  

 

 

 



Poniedziałek - 06.04.2020r. 

Doskonalimy: analizę i syntezę wyrazów, prawidłowy chwyt narzędzia 

pisarskiego, sprawność grafomotoryczną. Poznajemy literę "j, J". 

 

Zadanie 1 

- Jaką głoskę słyszysz na początku wyrazu jajko?  

- Podziel ten wyraz na sylaby, spróbuj go przegłoskować.  

- Czy znasz inne wyrazy, które rozpoczynają się na głoskę j? 

- Czy znasz wyrazy, które kończą się głoską j? 

 

Zadanie 2 

Zobacz jak wygląda litera j. Zwróć uwagę, jak ją napisać, kierunek wskażą Ci 

strzałki.  

 

 

Zadanie 3 

Spróbuj napisać literę j palcem na tacy z kaszą lub ryżem. Możesz przy okazji 

stworzyć również inne rysunki :) Gdy skończysz, uzupełnij kartę pracy. 

Rodzicu, zwróć proszę uwagę  na to w jaki sposób dziecko trzyma 

ołówek/długopis oraz kierunek kreślenia litery.  



 

 

 

 



 

 

Wtorek - 07.04.2020 

Doskonalimy: umiejętność koncentracji uwagi i słuchania, kontynuacji rytmów,  

znajomość  tradycji  Świąt Wielkanocnych. Poprawiamy wydolność oddechową, 

wydłużamy fazę wydechową, ćwiczymy motorykę narządów artykulacyjnych. 

 

Zadanie 1 

Posłuchaj uważnie piosenki, możesz spróbować zaśpiewać :D -

https://www.youtube.com/watch?v=OCmZrAz3t-U 

Wymień na podstawie piosenki, z czym Ci się kojarzą Święta Wielkanocne. 

Czy pamiętasz czym są bazie kotki? Jak Ty spędzasz te Święta? Jakie pyszności 

przygotujesz z rodzicami? 

Tekst piosenki: 

1.Te mazurki ozdobione migdałami 

Te koszyki wypełnione pisankami 

Te baranki ulepione z marcepanu 
Bazie kotki od staruszki ze straganu 

Ref. 

To są znaki tradycyjnej Wielkanocy 

Wtedy życie się odradza do swej mocy 

To znaki rozbudzone świeżo wiosny 

Świat się staje znów zielony i radosny 
Świat radosny, radosny, świat radosny 

2.Te palemki od bibuły kolorowe 

Baby z lukrem wyrośnięte bo drożdżowe 

No a potem jeszcze lany poniedziałek 

Śmigus dyngus pełen mokrych niespodzianek 

Ref./x2 

To są znaki tradycyjnej Wielkanocy 

Wtedy życie się odradza do swej mocy 

To znaki rozbudzone świeżo wiosny 

Świat się staje znów zielony i radosny 
Świat radosny, radosny, świat radosny 

 

 



Zadanie 2 

Wykonaj ćwiczenia zgodnie z instrukcją :) 

 

Zadanie 3 

Skarpetkowe rytmy 

Przygotuj: kilka par skarpetek, sznurek lub suszarkę do ubrań, klamerki.  

Wystarczy zacząć rytm składający się z minimum 2 elementów. Zadaniem 

dziecka jest go dokończyć. Im więcej takich samych par, tym lepsza zabawa,     

a ułożony ciąg będzie dłuższy. 

 

 



Środa - 08.04.2020 

 Doskonalimy: umiejętność dzielenia wyrazów na sylaby, znajomość cyfr, 

kreatywność oraz estetyczne wykonywanie pracy plastycznej. 

Zadanie 1 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zadanie 2  

 



Czwartek - 09.04.2020 

Doskonalimy: umiejętność  koncentracji, pamięć słuchową, umiejętność 

czytania wyrazów z poznanymi literami, znajomość liczebników porządkowych, 

sprawność fizyczną.  

Zadanie 1 

Poproś rodzica o pomoc w przeczytaniu wiersza,  a następnie ozdób jaja 

zgodnie z instrukcją. 

Dzieci obsiadły stół i malują pisanki: 

pierwsza ma kreski, 

druga - ma kółka złote, 

trzecia - drobne kwiaty, 

czwarta - dużo kropek, 

piąta - srebrne gwiazdki, 

szósta - znów zygzaki, 

siódma - barwne kwiaty jak astry lub maki, 

ósma - wąskie szlaczki z zieloniutkich listków, 

dziewiąta -największa - ma już prawie wszystko: 

i kropki, i zygzaki, i czerwień, i błękit, i zieleń 

i piękne gwiazdy na jajku ktoś posiał, 

dumne były z niego Hania i Małgosia... 



 

 

 



Zadanie 2 

Wyścig z jajem 

 

 

Potrzebna będzie łyżka - drewniana lub zwykła, i jajko. Uwaga: żeby 

zminimalizować straty w jajkach, polecam sztuczne ;)  Wyznaczamy start              

i metę, prosimy dziecko żeby przeniosło jajko na łyżce w taki sposób, aby nie 

spadło. Żeby nie było tak łatwo i przyjemnie, możemy mierzyć czas, 

zorganizować wyścig, zaproponować konkretny sposób poruszania się, np. 

tyłem, bokiem, stopa za stopą, na kolanach, wielkimi krokami, na palcach, na 

piętach, na bokach stóp, dołożyć przeszkody na które nie wolno nadepnąć, 

zawiązać oczy, z jajkiem między kolanami itd. Dziecko powinno starać się 

przez całą trasę trzymać wyprostowaną rękę. 

 

 

Piątek - 17.04.2020 

Doskonalimy: umiejętność gry fair play, odczytywanie liczby oczek, umiejętność 

estetycznego wykonywania pracy, spostrzeganie wzrokowe. 

 

Zadanie 1 

Wyturlaj zająca 

Do gry potrzebna będzie wydrukowana plansza, kostka oraz czysta kartka dla 

każdego z Graczy. Gracze kolejno rzucają kostką i rysują części ilustracji 

znajdujące się w kolumnie pod wylosowaną liczbą oczek. W grze każdy jest 

zwycięzcą, a gra kończy się po 5 kolejkach rzutów, kiedy każdy z Graczy ma 

kompletny rysunek zająca. Gotowy rysunek można dodatkowo pokolorować. 

Na koniec można urządzić wystawę z prac stworzonych podczas gry. 



 

 

 



Zadanie 2  

 

 



 

 

 

 

 

Kochane Jeżynki, Drodzy Rodzice  

 życzymy wam aby te Święta były pełne nadziei i wiary.  

Dużo radości, smacznego jajka oraz udanego Dyngusa! 

Pani Paulina 

i 

Pani Marylka 

 


