
11.05.2020r. ( poniedziałek) 
 

Dzień dobry 
Witam Was, moje przedszkolaki 

Jestem pod wrażeniem Waszej pracy. Macie już w domu książki, możecie sobie 
nadrabiać w nich materiał, oprócz tego, jeśli w książce będzie za mało, to możecie 
korzystać z poniższych propozycji. 

Temat dzisiejszego dnia : „Wiejska zagroda” 

Cele: Wzbogacanie wiadomości na temat nazw i wyglądu zwierząt z wiejskiego 
podwórka, doskonalenie umiejętności słuchania utworów literackich. Rozwijanie 
aparatu mowy poprzez ćwiczenia dźwiękonaśladowcze. Rozwijanie umiejętności 
odzwierciedlania rzeczywistości w formie plastycznej. 

Zadanie 1 

Dziś przeniesiemy się na farmę dziadka Donalda. Posłuchajcie piosenki, którą z 
pewnością już słyszeliście. https://www.youtube.com/watch?v=fUX5kYzzi5Q   

Jak skacze mała koza? Kto skacze, jak żaba? Poruszajmy się troszkę! Możecie 
wykorzystać piosenkę, zaprosić do wspólnych szaleństw Rodziców lub rodzeństwo. 

Zadanie 2  
 
Słuchanie wiersza Maciejki Mazan „ Na Podwórku” 
 
Po podwórku chodzą puchate kaczuszki, 
w piasku grzebie kurka, co ma żółte nóżki,  
są indyki strojne w czerwone korale 
- wszystkie wyglądają naprawdę wspaniale! 
Konie stoją w stajni, a krowy w oborze, 
piesek trochę w domu, a trochę na dworze, 
gęś usiadła w trawie z małymi gąskami, 
a kot zawsze chodzi swoimi drogami.  

 Rozmowa na temat treści wiersza: 

Jakich mieszkańców podwórka wymienia się w wierszu? 
Gdzie znajduje się to podwórko, na wsi czy w mieście? 
Jak nazywają się budynki gospodarskie , w których mieszkają zwierzęta? 
 

Zadanie 3  Wykonaj ćwiczenia w kartach pracy KP5, s.14,15 
 
Przeliczanie zwierząt na ilustracji, dokończenie kolorowania ilustracji. Utrwalenie 
nazw zwierząt dorosłych i młodych. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fUX5kYzzi5Q


Zapraszam do obejrzenia bajki pt: „ Miś Kudłatek na wsi” 
https://www.youtube.com/watch?v=wH3rjOfzOYY 
 

 

Teraz przyszła kolej na ćwiczenia słownikowe i dźwiękonaśladowcze. Rodzic 
czyta nazwę  zwierzątka , a dziecko podaje określenia odgłosów  oraz  naśladuje 
dźwięki, np. kura (co robi?) gdacze (jak?) – ko, ko, ko 

 kaczka… kwacze – kwa, kwa, kwa 
 kogut… pieje – kukuryku 
 krowa… ryczy – muuu, muuu, muuu 
 świnia… kwiczy– kwi, kwi, kwi 
 kot… miauczy– miau, miau, miau 
 pies… szczeka – hau, hau, hau 
 koza… meczy – mee, mee, mee 
 koń… rży – ihaa, ihaa, ihaa 
 indyk… gulgocze – gul, gul, gul 

Zadanie 4  Zabawa dydaktyczna „Czego nie robimy” 

Zabawa ma na celu kształtowanie pozytywnych wzorców zachowań w stosunku  

do zwierząt i zachowania bezpieczeństwa w kontakcie z nimi.  Rozmawiajcie 

Państwo z dzieckiem na temat zwierząt, które można spotkać na wsi. Dziecko 

powinno podjąć próby wymyślania przykładów pozytywnych i negatywnych 

zachowań z danym zwierzęciem. Szczególną uwagę zwrócić proszę na zachowanie 

bezpieczeństwa w kontakcie ze zwierzętami np.: nie ciągniemy psa, kota za ogon, bo 

może podrapać itd.  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=wH3rjOfzOYY


Chętne dzieci zapraszam do wykonania pracy plastycznej  

 
 „Wesoła krówka”  
Potrzebujemy:  
- 1 białe koło o średnicy 9 cm  
- 1 białe koło o średnicy 5 cm  
- 2 białe koła o średnicy 3 cm  
- 2 czarne koła o średnicy 3 cm  
- kartka papieru  
- klej  
- nożyczki  
- kredki  
Sposób wykonania:  
Największe koło składamy na pół, smarujemy 1 zewnętrzną stronę i przyklejamy do 
kartki grzbietem do góry /grzbiet krowy/. Następnie średnie koło – głowa smarujemy 
klejem i przyklejamy w małym oddaleniu od tułowia krowy. Pozostałe 2 białe kółka 
składamy na pół, smarujemy 1 zewnętrzną stronę klejem i przyklejamy do głowy – to 
będą uszy. 2 czarne koła składamy na pół i przecinamy w miejscu zagięcia, 
następnie smarujemy klejem i przyklejamy pod tułowiem – to będą racice /można 
zrobić tak jak na obrazku, albo odwrotnie prostą linią w dół/. Rysujemy czarną kredką 
krowie rogi, szyję, ogon, nogi, oczy i nozdrza, a następnie łaty. Aby praca była 
pełniejsza można dorysować jeszcze niebo ze słońcem oraz trawę.  

 

 



12.05.2020r. ( wtorek) 
 

Temat dzisiejszego dnia : „Przygoda Trampolinka” 

Cele: Zapoznanie z literą k,K.; Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na 
określony temat. Rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej, ćwiczenia w czytaniu i 
pisaniu , utrwalenie poznanych liter, kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej. 
 
 
Rozpoczynamy od gimnastyki porannej. 
Wykonaj 5 razy każde z ćwiczeń, które widzisz na obrazku. Powodzenia! 
 
 
 

 

 

Zadanie 1.  Poznajemy nową spółgłoskę - literkę k,K      kro - wa,   

- co słyszysz na początku wyrazu? 
- z ilu sylab składa się wyraz krowa? 
- z ilu głosek składa się wyraz krowa? 
 

 Podaj inne słowa rozpoczynające się głoską k (kot, kura, koń, ),  
mające ją na końcu ( burak, ołówek, ,mak...) i w środku (oko, pudełko, kokos,..). 

 
Zadanie 2.  Przeczytaj. 

 
ka   ko   ke   ki   ku   ky   ak   ok   ek   uk 
kot  kura  kos  klamka  kosmos 



To lalka Ali. 
A to kot Tomka. 
Tam lata osa. 
 

Zadanie 3   
 
.Zabawa naśladowcza „Na podwórku”- dziecko chodzi po pokoju.  Zatrzymuje się i 
na hasło: pies– chodzi na czworakach i naśladuje szczekanie psa. Na hasło: koń – 
biega, zatrzymuje się i grzebie kopytem. Na hasło: kogut – staje na jednej nodze i 
naśladuje pianie koguta. Na hasło: kot- robi koci grzbiet 
 
Wyszukaj przedmioty znajdujące się w Twoim otoczeniu, których nazwa 

rozpoczynają sie literką k 

Pokaż litery, które  potrzebne są do napisania podanego wyrazu w ramce. 

 

Zadanie 4 

Omówienie przygody „ Trampolina i Karola”. Chętne dzieci czytają teksty przy 
obrazkach. KP5, s.16, 17 -Pisanie po śladzie literki k,K .Wskazywanie miejsca 
występowania litery k w modelach wyrazów i kolorowanie na niebiesko kwadracików 
wskazujących miejsce występowania tej litery, nalepianie podpisów do zdjęć. 
 

Chętne dzieci zapraszam do wykonania dodatkowych kart pracy.     



Połącz sylaby: ( kotka z miseczką), można pokolorować obrazek 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



13.05.2020r. ( środa) 
Temat dzisiejszego dnia : „Na wiejskim podwórku.” 

Cele: Bogacenie słownika dzieci,  kształtowanie koncentracji uwagi i rozwijanie 
wyobraźni. Zapoznanie dzieci ze znaczeniem zwierząt hodowlanych w życiu 
człowieka oraz pochodzeniem produktów odzwierzęcych (np. mleko, jajka); 
Rozbudzanie wrażliwości muzycznej dzieci. 

 Dziś zaczynamy kolejny dzień przygody ze zwierzętami wiejskimi. Na początku 
chcę  zaproponować masażyk na dobry dzień i dobry humor.  Rodzice recytują 
wiersz, a dziecko wykonuje gesty zgodne z jego treścią.  

Żeby było nam wesoło- masujemy swoje czoło.  
Raz i dwa, raz i dwa- każdy ładne czoło ma.  
Potem oczy, pod oczami i pod nosem, pod wargami.  
Język w górę raz  i dwa- ładny język każdy ma.  
Tu jest głowa, a tu uszy- trzeba swoje uszy ruszyć.  
Raz i dwa, raz i dwa- dwoje uszu każdy ma.  
Powiedz : mama, tata, lala i zaśpiewaj: la-la-la-la.  
Otwórz buzię, zamknij buzię, pokaż wszystkim oczy duże.  
Poklaszcz główkę ładną swoją i policzki, brodę  ,czoło.  

Poszczyp lekko cała twarz i już dobry humor masz.  
 

Zadanie 1 

Rozmowa z dzieckiem na temat obrazka. 
Dziecko wypowiada się zdaniami rozwiniętymi, rozpoznaje i nazywa wybrane 
zwierzęta z wiejskiego podwórka. 
Zwierzęta mieszkające w wiejskiej zagrodzie to zwierzęta hodowlane.  
Pytania do dziecka: 
- Jak myślisz, po co hoduje się kury? (jajka). 
- A po co hoduje się gęsi i kaczki? (jajka, pióra). 
- Po co hoduje się owce? (wełna) 
- Po co hoduje się świnie?( mięso) 
 

 



Zadanie 2   „Co daje krowa ?”  

Proszę, abyście wraz z Rodzicami omówili produkty, które pochodzą od krowy. 
Możecie również sprawdzić w swojej lodówce, jakie produkty posiadacie w domu i 
zrobić ich degustację. Smacznego !  KP5, s.12 (ćw.1), produkty z mleka 

 

 



Zadanie 3   „Dźwięki wokół nas” - zabawy badawcze 

Dziecko udaje się z Rodzicem  na spacer w poszukiwaniu dźwięków.  

Różne dźwięki są dokoła 
raz coś stuka, raz coś woła. 
Nasze uszy ich słuchają, 
coraz lepiej świat poznają. 

 Szukamy w domu  przedmiotów, które wydają dźwięki, gdy nimi poruszamy, np. 
gazeta, foliowa torba, drewniane łyżki, pokrywki, klocki, klucze, itp. Zebrane 
przedmioty możemy wykorzystać do ćwiczeń słuchowych. 

-W jakiej kolejności ? - dziecko odwraca się, Rodzic wydobywa dźwięki w 
sekwencjach po 3, 4 lub 5, a zadaniem dziecka jest uważne słuchanie gry i 
określanie, w jakiej kolejności słyszały poszczególne dźwięki np. gazeta, klocki, 
klucze (bawimy się na zmianę, raz zgaduje dziecko, raz Rodzic). 

 

 Zadanie 3 „ Grające szklanki” –wykonanie eksperymentu, tworzenie własnych 
dźwięków 

•Potrzebne rzeczy: Kilka szklanek–najlepiej takie same, ale mogą być też 
rożne ,woda, łyżeczki, sznureczek, taśma. 

•Aby pobawić się w grające szklanki nalewamy do szklanek różne ilości wody. 
Każda Sówka nalewa wodę samodzielnie. Do łyżeczki na końcu przyklejamy 
taśmą sznureczki. Zabawa polega na pokazaniu dziecku, że szklanki w 
zależności od tego jaka jest w nich ilość wody wydają różne dźwięki. Dziecko 
trzymając łyżeczki za sznureczki delikatnie, uderza o brzegi szklanek i 
nasłuchuje jakie dźwięki się wydobywają. Potem dla upewnienia się ,że dźwięk 
zależy od ilości wody bawiliśmy się w przelewanie wody ze szklanki do 
szklanki, świetne ćwiczenie na koordynację ruchową:) 

•Możemy dziecko w czasie zabawy pytać, która szklanka ma wysoki dźwięk a 
która niski i dlaczego? Dziecko szybko to zauważy 
 

 

Chętne dzieci zapraszam do wykonania dodatkowej kary pracy.     



 



 



14.05.2020r. ( czwartek) 
Temat dzisiejszego dnia : „Zwierzęta w zagrodzie” 

Cele: Różnicowanie i określanie kierunków w przestrzeni z własnego punktu 

widzenia. Utrwalenie znaku + (dodawania). Rozwijanie umiejętności układania 

działań matematycznych. Doskonalenie sprawności rąk, rozwijanie wyobraźni 

Zanim zabierzecie się do pracy spróbujcie odgadnąć: Co to za zwierzę?   
Dzieci słuchają odgłosów zwierząt wiejskich 
 https://www.youtube.com/watch?v=g0y37RE8xwE  rozpoznają je i naśladują 
wydawane przez nie odgłosy. 
 
Zadanie 1  Zabawa plastyczna „Łąka”- ćwiczenia w orientacji na kartce papieru. 

Dziecko zabiera kartkę i kredkę. Rodzic mówi, a dziecko wykonuje polecenia: 

Narysuj w prawym górnym rogu kartki słońce. W lewym górnym rogu narysuj 

chmurę, a w prawym dolnym rogu kartki – krowę. Na środku kartki narysuj 

kwiaty. W lewym dolnym rogu kartki – konia.  Brawo! 

 

Zadanie 2   ,, Wszystko zwierzę, co ma pierzę".(Rodzic rozpoczyna zabawę 
słowami:, ,Wszystko zwierzę, co ma pierzę", po których wymienia nazwy różnych  
zwierząt. Każdorazowo, wypowiadając nazwę, rozpościera ręce niczym ptak 
skrzydła. Dziecko wsłuchuje się uważnie w słowa rodzica i rozpościera ręce  tylko 
wtedy, gdy usłyszy nazwę ptaka. Jeśli jednak dziecko uniesie ręce w 
nieodpowiednim momencie, daje fant, który po zakończeniu zabawy musi wykupić, 
spełniając określone zadanie. 

,,Gdzie, kto mieszka?’’ 
https://www.youtube.com/watch?v=1PD3jNhefUA   
https://www.youtube.com/watch?v=efqoaJvBjWU 
 

Zadanie 3   „Matematyka w zagrodzie” – proszę przygotować dla dziecka 
liczmany, np. nakrętki po napojach, guziki, klocki. Dziecko  układaja je zgodnie z 
treścią zadań i przelicza, np.: 

W zagrodzie pasły się 4 krowy, a potem gospodarz przyprowadził jeszcze 2 krowy. 
Ile krów było razem?  Dobieranie odpowiednich cyfr i układanie działania  

4+2=6 
3 kury dziobały ziarenka, a potem dołączyły jeszcze 4 kury. Ile kur dziobało ziarenka? 

3+4=7 
Na słońcu wygrzewają się 2 koty i 3 pieski. Ile zwierząt wygrzewa się na słońcu? 

2+3=5 

https://www.youtube.com/watch?v=g0y37RE8xwE
https://www.youtube.com/watch?v=1PD3jNhefUA
https://www.youtube.com/watch?v=efqoaJvBjWU


Cyfry i znaki matematyczne można wykorzystać z KA, k.12 

Zadanie 3    

Wykonanie matematycznych ćwiczeń 2,3 i 4 w KP5, s.12-13 – czytanie działań do 

rysunków , układanie i uzupełnianie działań do obrazków. 

Uwaga Rodzice: 

Matematyka to nie tylko cyfry, zabawy z figurami czy liczydłem. Kompetencje 

matematyczne można rozwijać podczas codziennych czynności. Poniższe 

propozycje kształtują umiejętność tworzenia zbiorów, porównywania ich 

liczebności, umiejętność logicznego myślenia, dostrzegania zależności i 

powiązań w świecie. 

Zabawa  matematyczna dla chętnych przedszkolaków. 

Ćwiczenie matematyczne „Do pary” – wyciągnijcie kilka-kilkunastu skarpetek, 
wspólnie dobierajcie je w pary. Poćwiczcie przy okazji składanie skarpetek. Policzcie 
pary. Kto ma więcej skarpetek? (porównując liczebność zbiorów można układać 
elementy jeden pod drugim, wtedy łatwiej będzie zobrazować dziecku, w którym 
zbiorze występuje więcej elementów).Kiedy już uda się odnaleźć wszystkie pary, 
rozłóżcie je w szeregu na dywanie – poćwiczmy spostrzegawczość. Poproście, żeby 
dziecko zamknęło oczy, następnie zabierzcie jedną parę i poproście dziecko, żeby 
otworzyło oczy. (wersja trudniejsza – zamieńcie pary miejscami). Zapytajcie: Która 
para zniknęła?/Które pary zamieniły się miejscami? 
 
” Kółko i krzyżyk” - gra strategiczna, Zaproście do zabawy Rodzica. Gra 
rozgrywana jest przez dwóch graczy, najczęściej na kartce papieru w kratkę. Gracze 
obejmują pola na przemian dążąc do objęcia trzech pól w jednej linii, przy 
jednoczesnym uniemożliwieniu tego samego przeciwnikowi. Zachęcam do 
wykonania własnej planszy i pionków do gry (np. plastikowe nakrętki). Będzie można 
z niej korzystać wielokrotnie. Zapraszam do zabawy!!! 
 

 

 



Dodatkowe ćwiczenia dla chętnych przedszkolaków. 

 



 

 



15.05.2020r ( piątek) 
Temat dzisiejszego dnia : „Miód to cud” 

Cele: docenianie walorów wartości odżywczych miodu, rozwijanie logicznego 
myślenia i wyobraźni. Rozwijanie zainteresowań plastycznych poprzez tworzenie 
przestrzennych kompozycji z różnorodnego tworzywa. 

Zadanie 1    

Czas na zabawę rymami. Rodzic mówi zdania, których zakończenia - słowa do 
rymu - dopowiada dziecko. Pamiętajcie, że musicie również wykonać czynność, o 
której jest mowa w zdaniu: 

 Powiedz: prosię i podrap się po … nosie. 
 Powiedz: koń i wyciągnij do mnie… dłoń. 
 Powiedz: krowy i dotknij palcem … głowy. 
 Powiedz: króliczki i nadmij … policzki. 
 Powiedz: kaczuszka i dotknij łokciem … brzuszka. 
 Powiedz: psy i klaśnij raz, dwa, … trzy. 

Zadanie 2    Wierszyk : „Pracowite pszczółki”  

Pszczoła to jest owad mały, ale za to doskonały. 
Ona w ulu dom swój ma i pracuje tam co dnia. 
Zapyla kwiaty, ciężko pracuje, ludzi miodkiem obdarowuje. 
W lesie, w powietrzu czy też na łące,  
możemy spotkać pszczółek tysiące. 
Ciągle latają, nektar zbierają i wiele siły do pracy mają. 
Z zebranym nektarem, z zachwytu wielkiego, 
 wracają pszczółki do domu swojego. 
Każda to pszczółka jest pracowita, żadna nie próżnuje,  
produkuje dla nas miodek i ciężko pracuje. 
A my miodek ten lubimy, szybko go zjadamy,  
przez co zdrowsi się czujemy i dobre humory mamy. 
 
 

 



 

Rozmowa z dziećmi  na temat znaczenia pszczół w życiu człowieka  i korzyści 
jakie dają nam pszczoły( pszczoły robotnice, pszczoły karmiące larwy), zapoznanie 
z nazwami miodu ( akacjowy, lipowy, wielokwiatowy, rzepakowy, spadziowy ) 
Podkreślenie wartości zdrowotnych miodu, także wykorzystania miodu w medycynie, 
do produkcji kosmetyków. 
 
Zadanie 3 
 
Opowiadanie historyjki obrazkowej z KP5, s. 18 

Pszczoła Kaja opowie jak żyją pszczoły, gdzie mieszkają, jak pracują, co jedzą 
i ważnego dają człowiekowi: https://www.youtube.com/watch?v=LMLSxZJTNnE 

Jesteście samodzielni i lubicie miód. Dlatego  ( zadanie do wyboru). 

 Zrób sobie, albo Rodzicowi kanapkę z miodem 
 Do osłodzenia herbaty użyj miodu 
 A może pyszny naleśnik z miodem?  Smacznego  

Zadanie 4 
 
Zabawy z plasteliną 
 
Lepimy z plasteliny mieszkańców wiejskiego podwórka. 

Zabawy konstrukcyjne. 

Zbudujcie z klocków wiejskie podwórko . Zwierzęta, które będą mieszkały w waszej 
zagrodzie, możecie narysować sami  i wyciąć,  wykorzystać gotowe figurki zwierząt, 
poszukać i wyciąć z różnych starych czasopism lub wykorzystać te, które ulepiliście z 
plasteliny . Wybudowane domki mogą być inspiracją do zabaw tematycznych wg 
pomysłów dzieci. 

 Na zakończenie dzisiejszej zabawy proponuję  wykonanie grafomotorycznych 
ćwiczeń 2 i 3 z KP5, s.19 

 

Dziękuję bardzo za wspólną zabawę. Pozdrawiam !                  
p. Renata 

Poniżej  kolorowanka dla chętnych przedszkolaków. 

 

 

 

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


 


