
Zadanie na poniedziałek 18.05.2020

Wzbogacanie wiedzy o zwierzętach. Wdrażanie do uważnego słuchania. Rozwijanie sprawności 
manualnych.

1. Posłuchaj wiersza Jana Brzechwy pt.” Zoo”. Postaraj się odpowiedzieć na pytania: Jak wygląda 
ogród zoologiczny? O jakich zwierzętach była mowa? Jakie inne zwierzęta można tam spotkać? Jak
trzeba się zachowywać w zoo?
Link do wiersza:
https://www.youtube.com/watch?v=eP1quvqxpdc 

2.  Zapraszam Cię do ulepienia z plasteliny dowolnego zwierzęcia, które zamieszkuje Zoo.

Poniżej obrazek pomocniczy. Powodzenia! 

https://www.youtube.com/watch?v=eP1quvqxpdc


Zadanie na wtorek 19.05.2020

Utrwalanie poznanych liter. Rozwijanie percepcji wzrokowej. Kształtowanie umiejętności 
uważnego słuchania poleceń.

1. Spróbuj przeczytać poniższe wyrazy:

              MAŁPA

              ZEBRA

              PUMA

           ANTYLOPA

          KROKODYL
2. Wykonaj ćwiczenia w KP5, s. 33 ćw 2,s. 34 ćw. 1 ,s. 35 ćw. 3.

Zadania na środę 20.05.2020

Rozwijanie sprawności ruchowej, poczucia rytmu. Utrwalanie nazw zwierząt, opisywanie ich 
wyglądu. Przypomnienie, które z przedstawionych na zdjęciu zwierząt są ptakami.

1. Dziś zapraszam Was do tańca. Z uwagi na to, że jesteśmy w temacie ZOO- rytmiczny krok 
przeniesie nas do świata dżungli! https://www.youtube.com/watch?v=BEu1WLjOokY 
Powtórz układ taneczny kilka razy:)

2. Wykonaj ćwiczenia z KP5 s. 30, 31.

https://www.youtube.com/watch?v=BEu1WLjOokY


Zadanie na czwartek 21.05.2020

Poznanie cyfry 0. Przeliczanie elementów zbiorów. Utrwalanie poznanych cyfr. Rozwijanie 
logicznego myślenia. 

1. Dziś powtórzymy i utrwalimy poznane cyfry. Pomoże Ci w tym pomidor Józio:

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

2. Czas na poznanie cyfry 0. Spójrz w jaki sposób prawidłowo ją zapisać- zwróć uwagę na kierunek
kreślenia.

https://www.youtube.com/watch?v=1pEcKCItOao 

3. Wykonaj ćwiczenia KP5, s. 36-37- pisanie po śladzie znaków cyfropodobnych i cyfr, 
kolorowanie miski, w której nie ma ziarenek, skreślanie elementów na obrazku zgodnie z treścią 
zadania, uzupełnianie obrazka nalepkami zgodnie z cyframi na tabliczkach.

Zadanie na piątek 22.05.2020

Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podstawie ilustracji. Rozwijanie i wzbogacanie 
słownictwa. Wzbogacanie wiedzy o zwierzętach

1. Zapraszam Was do obejrzenia zabawnego filmiku na temat zwierząt mieszkających w dżungli. 
Poznacie kilka ciekawostek z życia tych zwierząt.
https://www.youtube.com/watch?v=tAM_fwYdx_8 
2. Wykonaj ćwiczenia KP5, s. 32 ćw.1, s. 33 ćw. 3 oraz  ćwiczenia KP5, s. 34-35.

                                                     MIŁEGO WEEKENDU:)
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