
Witajcie w kolejnym tygodniu :) Mamy nadzieję, że dobrze bawicie się rozwiązując 

zadania, wykonując doświadczenia i prace plastyczne. Pamiętajcie, że czekamy na 

Wasze zdjęcia!  

 

Temat kompleksowy:   "Na wsi" 

 

Poniedziałek 11.05 

Wzbogacenie wiadomości na temat nazw i wyglądu zwierząt z wiejskiego podwórka, 

doskonalenie globalnego czytania wyrazów, rozwijanie wiadomości na temat korzyści 

płynących z hodowli zwierząt. 

 

Zadanie 1 

Dziecko losuje kartonik  z poznaną wcześniej literą  i podaje wyraz rozpoczynający się na 

daną literę  np. C- cebula, A- arbuz, T- torba itp 

A E I O 

C B Y U 

D F J L 
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T Z   



 

Zadanie 2 

Posłuchaj wiersza „ Na podwórku” : 

 

Po podwórku chodzą puchate kaczuszki 

W piasku grzebie kura, co ma żółte nóżki, 

Są indyki strojne w czerwone korale 

- wszystkie wyglądają naprawdę wspaniale! 

Konie stoją w stajni, a krowy w oborz, 

Piesek trochę w domu, trochę na dworze, 

Gęś usiadła w trawie z małymi gąskami, 

A kot zawsze chodzi swoimi drogami. 

 

Odpowiedz na pytania:  

- Jakich mieszkańców podwórka wymienia się w wierszu? 

- Gdzie znajduje się podwórko? Na wsi czy w mieście? 

- Jak nazywają się budynki gospodarskie, w których mieszkają zwierzęta? 

Zadanie 3 

 Przeczytaj i dopasuj nazwy zwierząt do ilustracji: 

KROWA, KURA , KACZKA , KOT, PIES,  INDYK 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Zadanie 4 

Zabawa ruchowa „ Konik i woźnica”- dziecko w parze z rodzicem stają jeden za drugim  

podają sobie ręce. Biegają po pokoju potem następuje zmiana.  

Zadanie 5 

Wykonujemy zadanie z karty pracy s. 14-15.  

Zadanie 6 

 "Zwierzątko z wiejskiej zagrody" - namaluj farbami lub ulep z plasteliny wybrane przez 

ciebie zwierzątko z wiejskiej zagrody.  

Wtorek 12.05 

Zapoznanie z literą K, k- małą i wielką, drukowaną i pisaną. Doskonalenie umiejętności 

wypowiadania się na dany temat, rozwijanie spostrzegawczości, percepcji słuchowej i 

wzrokowe,j sprawności ruchowej. Doskonalenie  sprawności grafomotorycznych. 

 

 

 



Zadanie 1 

Zabawa słuchowa „ Co słyszysz?’ Rodzic prosi dziecko , aby zamknęło oczy i posłuchało 

dźwięków dobiegających zza okna. Należy zwrócić  uwagę na to, aby dziecko wypowiadało 

się pełnym zdaniem.  

Zadanie 2 

Zabawa  ruchowa – dziecko na jednej nodze skacze do wybranego punktu. 

Zadanie 3 

Wymień  wyrazy ,w których  na początku słychać głoskę k np ; kapusta, Karol, krowa , koń, 

kij itp. 

 

Powiedz, które litery to SAMOGŁOSKI, a które SPÓŁGŁOSKI w wyrazie  krowa , Karol – 

budujemy modele wyrazów: pokoloruj na czerwono kratki z samogłoskami, na niebiesko ze 

spółgłoskami.  

 

A K W O R 
 

 

L K O A R 

 
Posłuchaj i powiedz, w którym miejscu słychać głoskę K: koza, kubek, karton,, bukiet, 

piasek, Polska, obrazek, serwetka, ręcznik . 

 

Zadanie 4 

 

Wykonujemy zadania z karty pracy s. 16-17.  

 

Zadanie 5 

 

Napisz po śladzie palcem na tacy z mąką lub  piaskiem, w powietrzu. 



 

Zadanie 6 

 

Zaznacz w tekście wszystkie litery K, k: 

 

Karolina, kok, kot , oko,  Kinga, kos, lok, sok, mak,  Kuba, smok, kosa, smak, Kasia, kasa, 

maki, kilo, loki, Karol, soki, klamka, koty, Krystyna, kokos, lalka, kosmos, Kamil, lalki, 

kotki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zadanie 7 - dla chętnych :) 

 



 

 



Środa 13. 05 

Powiększanie zasobu słów, kształtowanie koncentracji uwagi, rozwijanie wyobraźni. 

 

Zadanie 1 

Zabawa logopedyczna  „ Lody na patyku”- dziecko naśladuje lizanie loda z szeroko otwarta 

buzią, unosi czubek języka i lekko go opuszcza.  

Zadanie 2 

Ćwiczenia rąk „ Ogromne zagrody” dziecko na dużym arkuszu papieru lub na dywanie  

rysuje koła ( zagrody) zamaszystymi, płynnymi ruchami. Zwracamy uwagę na prawidłowy 

kierunek kreślenia koła. 

Zadanie 3 

Zabawa ruchowa  - dziecko biega swobodnie po pokoju trzymając szarfę w jednej ręce. Na 

sygnał zatrzymuje się rozkłada szarfę na podłodze i wskakuje do zagrody- szarfy . 

Powtarzamy 3 razy.  

Szarfą może być wstążka, gruby sznurek ,wełna. 

Zadanie 4 

Wytnij obrazki ze zwierzętami np. z gazety, kolorowanki, starej książki lub wydrukuj  te       

z poniedziałku i w dowolnej kolejności  na odwrocie napisz cyfry 1- 6 

Zabawa ruchowa  -  rodzic pokazuje obrazek ze zwierzątkiem, a dziecko naśladuje sposób 

poruszania lub jego głos. 

Poszukaj kostki do gry. 

Rozłóż na dywanie ilustracje zwierząt z numerami.  

Rzucaj kostką i odkryj kartonik z ukrytym zwierzątkiem. Nazwij to zwierzę i ułóż z nim 

zdanie. Policz wyrazy w tym zdaniu, np.: Kura znosi jajka ( 3 wyrazy). 

 

 

 

 

 

 



Czwartek 14. 05 

 

Poznanie cyfry 9 . Kształtowanie umiejętności liczenia i posługiwania się liczebnikami . 

Rozwijanie umiejętności wzrokowej , słuchowej i skupienia uwagi. 

 

Zadanie 1 

Posłuchajcie wiersza – kilka razy pt: „Dziewięć  krasnali”  

Ten pierwszy krasnoludek ma brzuszek pękaty. 

I pasek szeroki, co dostał od taty. 

Ten drugi krasnoludek garnek ma na głowie. 

Czy mu w nim nie ciężko? 

Kto na to odpowie. 

  

Ten trzeci krasnoludek niebieski cały. 

W ręku miotłę trzyma, co mu dzieci dały. 

A czwarty krasnoludek w dużym kapeluszu. 

Chyba nic nie słyszy, no bo nie ma uszu. 

  

A piąty krasnoludek duży parasol trzyma. 

I chce, żeby długo była deszczowa pogoda. 

A szósty krasnoludek, zupełnie malutki. 

Szepce cichuteńko: „Chcę mieć własne butki”. 

  

A siódmy krasnoludek, jakby większy nieco. 

Woła: „Patrzcie w górę, krople deszczu lecą”. 

A ósmy krasnoludek ma kilka wąsików, 

kapelusz na głowie i osiem guzików. 

  

Krasnoludek dziewiąty to wielka chudzina. 

Ale głośno krzyczy: 

„Niech nas wiosna długo trzyma!” 

 

Wykonaj ilustracje krasnoludków zgodnie z treścią wiersza. Ponumeruj je zaznaczając liczbę 

guzików na każdym z nich  tj: pierwszy krasnoludek 1 guzik , drugi bałwanek 2 guziki itd. 

 

 

Zabawa „ Którego krasnoludka brakuje”. Dziecko zamyka oczy  a rodzic chowa jednego 

krasnoludka. Zadaniem dziecka jest odgadnięcie , którego  brakuje.  

 

Wytnij kartoniki z cyframi i przyporządkuj do odpowiednich bałwanków. 

 



 

1 
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9 

 

Zadanie 2 

 

Przygotowujemy: pojemnik np.: po jogurcie, kamyki lub fasolę lub monety.   

Ćwiczenia słuchowe: dziecko zamyka oczy- do pudełka rodzic  wrzuca np.  1,5,7 kamyków. 

Dziecko ma odgadnąć ile kamyków wrzucił rodzic. Zabawę powtarzamy kilka razy. 

Zadanie 3 

Posłuchaj i rozwiąż zadanie, wykorzystaj sylwety swoich krasnoludków. Wykorzystaj 

kartoniki z cyframi i znakiem: + i =  

1 2 3 4 

5 6 7 8 

9 + =  
 

Rano na łące bawiły się 2 krasnoludki, a po południu 3 krasnoludki. Ile krasnoludków 

łącznie bawiło się  na łące w ciągu całego dnia? 

Krasnoludki miały 4 cukierki. Kasia dała im jeszcze 5. Ile cukierków miały krasnoludki? 

Zadanie 4 

Wykonaj zadania z karty pracy s. 12-13 i 19 

 

 

 

 

 



Piątek 15.05 

Docenianie walorów wartości odżywczych miodu, rozwijanie logicznego myślenia, 

rozwijanie wyobraźni. 

 

Zadanie 1 

Posłuchaj wiersza: 

PSZCZOŁA 
  

Nad zieloną łąką lata złota pszczoła, 

nektar ją tu nęci, słońce ja tu woła, 

więc z kwiatka na kwiatek przelatuje sobie, 

aby człowiek później mógł jeść słodki miodek. 

Nad kwitnącą łąką lata mała pszczoła, 

nawet nie wie, ile pyłku zebrać zdoła! 

 

Oglądanie ilustracji z karty pracy s 18. rozmowa na temat  „ Jak powstaje miód” 

 

 

 

 

Zadanie 2 

 

Obejrzyj film o pszczołach: https://www.youtube.com/watch?v=LMLSxZJTNnE 

Zadanie 3 

Zabawa orientacyjno – porządkowa  „Ule i pszczoły” – dywan to ul, dziecko to pszczoła. 

Na sygnał dziecko wylatuje z ula, aby zebrać nektar. Powtarzamy 4 razy 

 

Zadanie 4 

Doświadczenie 1 

Otwórz słoik z miodem (jakich zmysłów do tego użyjesz?), a potem  zbadaj jego 

właściwości i smak (z jakich zmysłów skorzystasz tym razem?).  Opowiedz o tym . 

   

 

 

 



Doświadczenie 2 

Pszczoły, podobnie jak inne zwierzęta dokarmiamy na zimę. Dokarmia się je wodą z 

cukrem. Spróbuj zrobić taki napój w dwóch wersjach. Jak myślisz, w której szklance cukier 

szybciej się rozpuści?  

A- wsypujemy cukier do szklanki z ciepłą wodą i mieszamy.  

B- wsypujemy cukier do szklanki z zimną wodą i mieszamy 

Zrób  zdrowy  napój z wody miodu i cytryny - poczęstuj nim najbliższych :) 

Zadanie 5 

Praca z karty artysty karta nr 37- ozdabianie dzbanka z miodem 

Czekamy na wasze piękne prace! :)  

 


