
MALINKI 11.05 – 15.05.2020r. 

Poniedziałek 11.05.2020r. 

Zadanie nr 1. 

Cele: poznajemy zwierzęta żyjące na wsi, rozwijamy percepcję słuchową, budzimy uczucie 

empatii w stosunku do zwierząt, rozwijamy umiejętność logicznego myślenia, uczymy się 

rozpoznawać zwierzęta po ich odgłosach. 

Kochane Malinki!  Najpierw obejrzyjcie krótki film edukacyjny, 

dostępny tutaj  https://www.youtube.com/watch?v=v4R2rkylrc0. 

Słuchajcie uważnie, a na koniec spróbujcie rozwiązać znajdujące się w 

filmie zagadki i zadania. 

                                

 

Po tym ćwiczeniu, zajrzyj do 3 części kart pracy. Na 67 stronie 

znajdziesz ilustrację wiejskiego podwórka. Twoim zadaniem jest 

nalepienie w odpowiednim miejscu na obrazku: krowy, kurki i 

świni. Na koniec spróbuj opowiedzieć, jak wygląda wiejskie 

gospodarstwo. Powodzenia!  

Dla chętnych* 

Do tej zabawy możesz zaprosić domowników  

Kiedy już trochę poznaliśmy zwierzęta z wiejskiego podwórka, możemy 

zagrać w kalambury. Zadaniem dziecka jest wybranie jednego, z 

poznanych wcześniej zwierząt (nie podając nazwy innym uczestnikom 

zabawy) i zaprezentowanie go ruchami ciała. Można też rozpoznać zwierzę 

po wydawanych dźwiękach. 

Miłej zabawy  

https://www.youtube.com/watch?v=v4R2rkylrc0


Wtorek 12.05.2020r. 

Zadanie nr 1. 

Cele:  rozwijamy umiejętności manualne, utrwalamy wiedzę na temat zwierząt wiejskich, 

znamy i stosujemy różne techniki plastyczne. 

Proponuję, abyście dzisiaj, wykonali (z pomocą rodzica) krówkę 

z rolki od papieru. 

 

Potrzebne będą: 

 rolka od papieru 

toaletowego  

 nożyczki 

 klej 

 czarny flamaster/kredka 

itp. 

 mały kawałek różowego 

papieru. 

 

 

 

Etapy pracy: 

Wszystkie etapy wykonywania krówki, znajdują się w filmie 

dostępnym po linkiem   

https://www.youtube.com/watch?v=x4PlksuIpPE  

 

Powodzenia!  

Już nie mogę się doczekać zdjęć z Waszej pracy! 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=x4PlksuIpPE


Środa 13.05.2020r. 

Zadanie nr 1. 

Cele: budzimy zainteresowanie światem przyrody, poznajemy zwyczaje zwierząt z 

gospodarstwa wiejskiego, utrwalamy nazwy młodych zwierząt hodowlanych oraz umiemy 

dopasować je do odpowiadających ich gatunkowi dorosłych zwierząt, uczymy się słuchać ze 

zrozumieniem. 

Najpierw obejrzyjcie krótki film edukacyjny, opowiadający historię pieska, który szukał 

swojej mamy  https://www.youtube.com/watch?v=E5bWIQo182c . Dowiecie się z 

niego ciekawych rzeczy o zwierzętach i ich młodych. 

Gdy już dowiecie się, jak zakończyła się krótka przygoda pieska, obejrzyjcie kolejny 

filmik  https://www.youtube.com/watch?v=CpcmvJTO5G4. Tym razem, dowiecie się 

gdzie mieszkają zwierzęta, co jedzą oraz co nam dają. 

 

 

 

Po obejrzeniu filmików, zajrzyj do 3 części kart pracy. Na 68 stronie, 

znajdziesz do wykonania zadanie. Najpierw spróbuj nazwać dorosłe 

zwierzęta i ich dzieci. Powiedz, co mamy dzięki nim. Nalep przy 

odpowiednich zwierzętach: koszyk z jajkami, dzbanek mleka, kłębki wełny 

i poduszkę wypełnioną piórami. Powodzenia!  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=E5bWIQo182c
https://www.youtube.com/watch?v=CpcmvJTO5G4


Czwartek 14.05.2020r. 

Zadanie nr 1. 

Cele: rozwijamy pamięć i procesy myślowe, ćwiczymy orientację w schemacie własnego 

ciała, rozwijamy koordynacje wzrokowo – ruchową, doskonalimy umiejętność przeliczania. 

Rodzic czyta wierszyk i wspólnie z dzieckiem, ruchami 

palców dłoni odzwierciedla jego treść: 

Te różowe świnki 

(dzieci pokazują dłoń z rozłożonymi paluszkami i poruszają nią) 

są z jednej rodzinki. 

Ciągli chcą figlować, 

śmiać i się harcować. 

Pierwsza lubi skakać, 

(poruszają kciukiem, następnie kolejnymi palcami) 

druga piłki łapać. 

Trzecia jeździć na rowerze, 

czwarta grać na komputerze. 

Piąta zawsze podskakuje, 

chętnie się gimnastykuje. 

Wszystkie są wysportowane, 

(dziecko porusza całą dłonią) 

zdrowe, sprawne, roześmiane. 

Świnki te bardzo lubimy i razem ćwiczymy!  

(dzieci klaszczą w dłonie) 

Kiedy nauczysz się rymowanki, popraw po śladzie rysunek świnki a następnie ją 

pokoloruj. 

 

 

 

 



 

 



Piątek 15.05.2020r. 

Zadanie nr 1. 

Cele: doskonalimy umiejętność klasyfikowania przedmiotów ze względu na daną cechę, 

ćwiczymy stosowanie liczebników porządkowych, doskonalimy umiejętność posługiwania się 

nożyczkami. 

Najpierw wytnij z pomocą rodzica znajdujące się poniżej obrazki.  

Następnie: 

1. Ułóż z obrazków pary: dorosłe zwierzę i młode 

2. Potem ułóż wszystkie obrazki w kolejności od największego do 

najmniejszego. 

3. Na koniec, spróbuj przeliczyć ułożone obrazki. 

Powodzenia!  

  

         

c.d. 



                               

 


