
14.04.2020r.( wtorek) 

Wszyscy gotowi? No to zaczynamy nowy tydzień wyzwań!   
Zachęcam do wysyłania zdjęć, które pokazują jak wykonujecie poniższe zadania :) 
 
Zapoznanie z zawodem zegarmistrza . Poznanie stałego, naturalnego następstwa 
czasu- zapoznanie z zegarem. Doskonalenie umiejętności liczenia 
 
Zadanie 1 

 
Posłuchajcie opowiadania:   „Przygody Czasoludka”. 
 
Co to za kraina pewnie spytacie? To Zegarolandia  jest oczywiście. 
Czy ta kraina jest już Wam znana? Jeżeli nie –to przez ludka będzie dziś poznana. A 
wy razem z nim w podróż ruszajcie i różne zegary dzisiaj poznajcie. Więc nową 
przygodę z ludkiem rozpoczynamy ido Zegaroladii  ruszamy...Gdy rankiem słońce 
wstało Czasoludek w długą drogę ruszył wesoło. Przy wejściowej bramie u szczytu 
wieży wielki zegar zerkał i wielką bramę gościom otwierał. Tam w progu budziki ludka 
powitały, które swym wyglądem Czasoludka przypominały.Za budzikami zegary 
tarczowe wisiały i stały ,jedne z kukułkami, a kolejne wahadłami machały. Każdy na 
tarczy 12 cyfr miał, a  dookoła każdej tarczy wskazówki czas poganiał. 
Jedna godziny pokazywała! Druga wskazówka minuty odliczała...a ta najszybsza 
sekundnik się nazywała. Takie zegary Czasoludek znał doskonale –ruszył więc 
dalej...Bo w tej krainie zegarów znajdziemy wiele, a każdy z nich powstał w innym 
czasowym przedziale. Zegary słoneczne co mieszkały za rogiem, pierwsze  
na świecie się pojawiły. Swoje działanie szybko ludkowi objaśniły. A jak one działają? 
Sprawa to prosta! Wystarczy ich tarcza i promienie słońca. Gdy noc zapada...słońca 
nie mamy...Z zegarów księżycowych wtedy korzystamy. Czasoludek dalej maszeruje 
,a zegar na wieży południe wskazuje .BIM BAM to 12 w południe dookoła woła. Na 
obiad zegary kieszonkowe ruszyły, a za nimi zegarki kwarcowe podążyły. Klepsydry 
ludka na popołudniową herbatkę zaprosiły i o sobie tak ludkowi opowiadały...Niektóre 
klepsydry są wodne inne zaś piaskowe, ale ich działanie jest jednakowe. Czy to 
woda, czy to piach który się z naczynia do naczynia przesypuje odmierza czas, 
którego zawsze wszystkim brakuje. Wieczór już nastał w zegarowej krainie. Czy 
wicie już do czego zegary się wykorzystuje? Niezależnie czy zegar jest elektroniczny, 
sprężynowy czy też kwarcowy pokazuje nam czas, który ucieka ekspresowo. Teraz 
gdy nocka ciemna nastała Czasoludka przygoda do jego łóżka już zawoła...Więc 
drogi kolego i koleżanko jeżeli chcesz wiedzieć, która jest godzina? Spójrz na zegary, 
które nas otaczają i skrzętnie czas odmierzają... 
 
Rozmowa na temat opowiadania . Przykładowe pytania. 

 
1.Dokąd wybrał się Czasoludek? 
2.Kogo ta spotkał? 
3.Jakie zegary mijał po drodze Czasoludek? 
4.Ile cyfr jest na tarczy zegara? 
5.Ile wskazówek ma zegar?  
6.Co wskazują poszczególne wskazówki? 
 
Ilustracje poniżej przedstawiają różne rodzaje zegarków. Przyjrzyjcie się i 



sprawdźcie jakie zegary znajdują się w Waszych domach. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Poniżej znajduje się link do filmu animowanego, CZAS, ZEGAR I ZEGARMISTRZ, 
który w ciekawy sposób przeniesie Was w świat urządzeń technicznych. 

Otwórzcie link https://www.youtube.com/watch?v=-HFIGiRk0g4   

Zadanie 2 

„Gimnastyka buzi i języka” – ćwiczenia logopedyczne. 

 „Mruczenie” – ćwiczenia rozluźniające. Dzieci na wydechu mruczą. 
 „Wesołe usta” – ćwiczenia oddechowe i warg. Dzieci nabierają powierze i 

starają się jak najdłużej wypowiadać sylabę „mu” na wydechu, mogą przy tym 
poruszać wargami w lewo i prawo. 

 „Koniki” – ćwiczenia języka. Dzieci wysuwają język szeroki i na przemian 
wąski; płaski lub zaostrzony, a następnie unoszą lekko brzegi języka do zębów. 

Zadanie 3 

https://www.youtube.com/watch?v=-HFIGiRk0g4


 



Zadanie 4 

 



15.04.2020r.( środa) 

Zapoznanie z literą n,N. Rozwijanie umiejętności: analizy sylabowej i głoskowej; 
ćwiczenia w czytaniu i pisaniu , utrwalenie poznanych liter. 

Rozpocznij dzień od utrwalenia  poznanych spółgłosek 

https://www.youtube.com/watch?v=UjpKoAMmc94 

Zadanie 1 

Zagadka 

Przychodzi do nas z dala, 
gwiazdy na niebie zapala. 
Do snu układa słońce, 
a budzi gwiazd tysiące. (noc) 
 
 Analiza i synteza sylabowa i głoskowa wyrazów: noc i Norbert.  
Poznanie obrazu graficznego litery  „n,N 

 
 
Proszę zwróć uwagę dziecka  na kierunek pisania poznanej literki n, N. Poniżej 
znajduje się link do filmiku  
Alfabet     https://www.youtube.com/watch?v=qdOpVAtkQqA 

https://www.youtube.com/watch?v=UjpKoAMmc94
https://www.youtube.com/watch?v=qdOpVAtkQqA


Zadanie 2 

Spróbuj samodzielnie przeczytać: 

na no ne nu ni ny an on en in yn 

narty  namiot  sanki  rano  Janka  Nela nos 

  

To nora kuny. A tu Lenka. 

 Ona ma klocki  . 

 Lenka nie lubi nudy. 

 

Zadanie 3 

Zadaniem dziecka jest: 

 pokolorowanie wielkich i małych liter według rytmu 4 oraz 5 elementowego 
 połączenie w pary wielkich i małych liter według koloru 
 zaznaczenie określonej litery w wyrazach 



 



 

 



16.04.2020r.( czwartek) 

„Jutro będzie nowy dzień”- dostrzeganie rytmu i następstwa dni i nocy. Kształtowanie 
umiejętności logicznego myślenia. 

Zadanie 1 

Rodzic  odczytuje wierszyk dotyczący tematu : 
 
Słońce wstaje, zaczyna się dzień. 
Ze snu budzi się Mały Miś, Mama Miś i Tata Miś. 
Po pobudce na śniadanie wszyscy się udają. 
Po śniadaniu Mały Miś, jak co dzień przed dom swój wybiega 
I wspólnie z innymi misiami harce urządza przez cały dzień. 
Robi przerwę na obiadek oraz mały podwieczorek. 
A kiedy zachodzi słońce i kończy się dzień 
Mały Miś do domu wraca. 
Wszyscy wspólnie kolację zjadają i do snu się układają. 
Zaczyna się noc. Na niebie świeci księży. 
W nocy wszyscy śpią. Śpi Mały Miś, Mama Miś i Tata Miś. 
Śpią też wszyscy misia koledzy. 
Noc się kończy, księżyc znika z nieba. 
Słońce wstaje, zaczyna się dzień. 

Rozmowa na temat „ Czym różni się dzień od nocy?” – co robimy w ciągu dnia (rano, 
w południe, wieczorem), a co robimy w nocy. 

 

 Zadanie 2 



 

 

 



Zabawa „Dzień i noc”.  

Dzieci słuchają opowiadania ilustrowanego ruchem.   Włączają się do zabawy, 

naśladując ruchy Rodzica. Obie ręce z lewej strony ciała, opuszczone. Jest Świt. 

Słońce jeszcze nie wzeszło, ale już  powoli wychyla się  zza widnokręgu.(Ręce 

leciutko podnoszą się ku górze). Wschodzi coraz wyżej i świeci coraz mocniej. 

Jest ranek. Rozsyła wokoło swe promienie.(Ręce powoli wędrują ku górze. Palce 

poruszają się, imitując migotanie promieni). Teraz jest najwyżej, wprost nad 

naszymi głowami, jest południe, świeci najmocniej.  (Ręce uniesione nad głową). 

Wędruje dalej, zniżając się. Promienie grzeją coraz słabiej, jest wieczór. (Ręce 

zniżają się po prawej stronie ciała, palce poruszają się coraz wolniej). Słońce 

zachodzi, nie widzimy go. Jest noc (Ręce niziutko wędrują na lewą stronę ciała). 

Ale co to, znowu jest świt... 

Zabawę powtarzamy kilka razy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zabawa „I co dalej? – układanie rytmu z kół czarnych i białych (dzień i noc), Rodzic  

układa pierwszy element i mówi „teraz tak, a dalej jak?” i wywołuje dziecko  do 

kontynuowania układanki itd. 



Zadanie 3 

Dzisiaj  prezentuję dla chętnych dzieci pomysł na pracę plastyczną, zwieńczającą 

temat stałości następstw dnia i nocy. Koło zostało wyklejone wydzieranymi 

kawałkami papieru kolorowego. Reszta, to gotowe elementy, przyklejane na 

odpowiednich półkulach. (Pracę można rozłożyć sobie  na 2 dni). 

Wiem że sobie poradzicie. Brawo!  

 

 

 

 

 



 

 



17.04. 2020 (piątek) 

Rozumienie znaczenia ruchu dla zdrowia. Kształtowanie prawidłowej postawy przez 
ćwiczenia gimnastyczne- wyrabianie płynności  ruchów. 
 

Dzisiaj kochane dzieci, zaproście Waszych Rodziców do wspólnych ćwiczeń 

gimnastycznych: 

 Zadanie 1  Zestaw ćwiczeń i zabaw  gimnastycznych 

1. Dzieci zajmują dowolne miejsca w pokoju. Przechodzą do wybranej przez siebie 

pozycji leżącej. Na sygnał "dzwoniącego budzika" powoli wstają, przeciągają się i 

ziewają. 

2. Szybki chód - zabawa pobudzająco - hamująca. 

W rytmie akompaniamentu dzieci swobodnie przemieszczają się po pokoju. Na 

sygnał "klaśnięcie" przechodzą do przysiadu. 

3. Kukułka w zegarze - doskonalenie sprawności ruchowej. 

Dzieci zajmują dowolne miejsca  przechodząc do przysiadu. Rodzic naśladuje głos 

wydawany przez kukułkę. Kiedy kuka, np. dwa razy dzieci wykonują dwa przysiady. 

4. Tik tak - ćwiczenie tułowia. 

Dzieci zajmują dowolne miejsca . Przechodzą do lekkiego rozkroku, kładą ręce na 

biodrach i wykonują rytmiczne skręty tułowia. Równocześnie powoli w rytmie 

ćwierćnut wypowiadają "tik tak tik tak". 

Bim bam - ćwiczenie użytkowe. 

Dzieci rytmicznie skaczą słuchając poleceń Rodzica. Skoki obunóż w lewo, w prawo, 

w tył, w przód: bom, bom; przeskakiwanie z nogi na nogę: bim, bim; skoki obunóż w 

miejscu: bam, bam. 

Głowa pracuje - ćwiczenie głowy i mięśni szyi. 

Spokojny marsz z rytmicznym unoszeniem głowy w górę, w dół, zgodnie z 

wypowiadanym przez prowadzącą: tik, tik, tik. 

 

Zadanie 2.  

Utrwalenie poznanej literki n N.  – wykonanie karty pracy 

MIŁEJ ZABAWY:)  CZEKAM ZA WASZYMI PRACAMI  

 ZACHĘCAM DO UDZIAŁU W AKCJI  "SERCE DLA MEDYKA" 

 



  


