
Witajcie kochane Jeżynki, drodzy Rodzice. Mamy nadzieję, że dobrze bawicie się 

rozwiązując przygotowane przez Nas zadania. Pamiętajcie, że możecie pochwalić się 

swoją pracą wysyłając zdjęcia :) 

Poniedziałek - 18.05.2020 

Wzbogacamy wiedzę o zwierzętach, wdrażamy do uważnego słuchania utworów, ćwiczymy 

umiejętność mierzenia, utrwalamy znajomość cyfr, rozwijamy sprawności manualne i 

estetykę wykonywania prac plastycznych.  

 

Zadanie 1 

Zabawa „Zmierz długość” – Rodzic daje dziecku kolorowy pasek papieru o długości 20 cm            

i prosi o zmierzenie nimi różnych rzeczy w domu, np. stołu, dywanu. Dziecko ustala, jak 

będzie zapisywać pomiary na kartce (np. jedno kółeczko oznacza jedną długość paska 

papieru, wyniki pomiarów może też próbować zapisywać cyframi).  

 

Zadanie 2 

Posłuchaj tekstu i odpowiedz na pytania. 

Od rana padał deszcz . Padał i padał . Wszędzie przybywało kałuż, które chlupotały, chlup, 

chlup. Dzieci były w złych  humorach, bo przecież na dzisiaj zaplanowano wycieczkę do zoo 

. Nawet Trampolinek nie wiedział, jak je pocieszyć. A wtedy pani wyjęła z szafy plastelinę, 

różne pudełka, patyczki oraz kolorową bibułkę i położyła na stolikach .  

– Do czego to będzie nam potrzebne? – zapytał Trampolinek . 

 – Zrobimy własny ogród zoologiczny – powiedziała pani .  

– Zbudujemy alejki, ogrodzenia, wybiegi, zagrody, gniazda,  domki i zamieszkają w nich 

ulepione przez nas zwierzęta . 

 – Ale wspaniały pomysł, hej hop!  

Przedszkolaki natychmiast wzięły się do pracy . A pani pomagała im we wszystkim                

i zadawała zagadki:  

Jak nazwiemy takie zwierzę,  

które trąbą wodę bierze  

i polewa całe ciało  

– wody trzeba więc niemało.  

 

– Słoń, słoń! – wołały dzieci i już po chwili po wybiegu spacerowały plastelinowe słoniki              

i piły wodę ze strumyka . Trampolinek poszukał zielonej plasteliny, podzielił ją na kawałki             

i zaczął wałkować .  

– Trampolinku, słoń nie ma takiej długiej trąby – tłumaczyła przyjacielowi Ola .  

– Masz rację, Olu, ale ja z tego wałeczka zrobię coś innego .  

Pani od razu domyśliła się, co to będzie i powiedziała:  

Groźnie syczy, pluje jadem,  

bo jest niebezpiecznym gadem.  

Zwinnie wije się jak lina  

– lepiej z taką nie zaczynaj! 



– Żmija, żmija! – rozległy się okrzyki, a potem syczenie, sss…, sss…  

I Trampolinek ulepił długą żmiję . Szybko umieścił ją w terrarium, żeby nie uciekła . A pani 

zadała kolejną zagadkę:  

Zjada mięso z apetytem 

 i potrząsa grzywą przy tym.  

Królem zwierząt jest na świecie,  

ale o tym dobrze wiecie. 

Oczywiście, dzieci dobrze wiedziały, że chodzi o lwa . A kiedy zoo było już gotowe                        

i zamieszkało w nim oprócz słoni, lwów i żmij jeszcze mnóstwo innych zwierząt, pani 

zaproponowała wesołą zabawę . Wymyśliła, żeby przedszkolaki naśladowały zwierzęta .              

I proszę bardzo: skakały jak kangury, wyciągały szyje jak żyrafy, skradały się jak tygrysy, 

pohukiwały jak sowy, a nawet trąbiły jak słonie . To był naprawdę udany dzień, chociaż za 

oknem wciąż padał deszcz .  

Urszula Piotrowska 

 

Rozmowa na temat treści opowiadania:  

- Jak wygląda ogród zoologiczny? 

- O jakich zwierzętach była mowa?  

- Jakie inne  zwierzęta można tam spotkać?  

- Jak trzeba zachowywać się w zoo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zadanie 3 

Pomaluj obrazek za pomocą odcisków palców. 

 

 

 

 



Wtorek - 19.05.2020 

Utrwalamy poznane litery, rozwijamy percepcję wzrokową, wyobraźnię, ćwiczymy 

umiejętność czytania prostych wyrazów, cięcia nożyczkami. 

Zadanie 1  

Aby zagrać, należy ustawić spinner (możesz również użyć długopis/kredkę) na środku koła i 

zakręcić nim. Dziecko ma za zadanie podać słowo zawierające wskazane przez ramiona 

spinnera litery lub literę. 

 



Zadanie 2 

Zagraj z rodzicem lub z rodzeństwem w grę "Czytamy z lwami sylabami". Przejdź przez pola 

tworząc wyrazy. Druga sylaba jest także pierwszą kolejnego wyrazu.  

 

 



Zadanie 3 

Wykonanie ćwiczeń KP5 s. 33 ćwiczenie 2 oraz na s. 34 ćwiczenie 1 i na s. 35 ćwiczenie 3. 

Zadanie 4 

Pokoloruj lwa, wytnij go wzdłuż kratek, wymieszaj, a następnie ułóż od nowa i naklej na 

kartce.  

 

 



Środa - 20.05.2020 

Ćwiczymy prawidłowy tor oddechowy, doskonalimy pamięć, uwrażliwiamy na rytm, 

rozwijamy wyobraźnię dźwiękową, kształtujemy sprawność fizyczną. 

Zadanie 1 

Ćwiczenia oddechowe „Piłeczki”. Na stolikach są ustawione bramki ( np. kartoniki 

przyklejone taśmą). Dziecko dmucha na małe kulki z bibuły w ten sposób, aby trafić do 

bramki. 

Zadanie 2 

Posłuchaj piosenki, czy znasz wszystkie zwierzęta, które są w niej wymienione. Spróbuj ją 

zaśpiewać: https://www.youtube.com/watch?v=DCxGIYw7Za4 

ref. Wielka radość bo jadę do zoo  

tam gdzie słonie, lwy, tygrysy mają swój dom  

gdzie żyrafa sięga chmury i gdzie bawią się lemury  

wielka radość, bo jadę do zoo 

Kto tak zagląda?  to anakonda  

która syczy na nas sssss sssss  

długa jak wstążka co zwisa z drążka  

no i syczy na nas ssss ssss 

Cóż to za głowa? To mądra sowa  

która pohukuje uhuuu uhuuu  

Poluje nocą, gdy myszy psocą  

podśpiewując tak: pipi pipi  

 

ref. Wielka radość bo jadę do zoo... 

 

Zadanie 3 

Zapraszamy  do ćwiczeń gimnastycznych – przygotuj małą poduszkę: 

1.Maszeruj w miejscu i przekładaj poduszkę na różne sposoby z przodu, nad głową, nisko, 

wysoko. 

2.„Rowerek” – leżenie na plecach,  poduszka w dłoniach – to kierownica – naśladuj jazdę na 

rowerze – odpoczynek – powtórz ćwiczenie 5 razy. 

3.„Żonglerka” – ćwiczenia stóp – w siadzie podpartym poduszkę obejmij stopami, unieś ją 

tak, aby nie spadła, policz do 5 i połóż poduszkę, ćwiczenie powtórz 5 razy. 

4.„Ukłon z poduszką”- siad klęczny, podnieś poduszkę w górę, wykonaj skłon w przód 

sięgając jak najdalej, a następnie przejdź do siadu – 5 razy. 

5.Spaceruj z poduszką na głowie, zachowuj prawidłową postawę ciała, a teraz spróbuj 

wykonać 5 przysiadów z poduszką na głowie,  przejdź do marszu, teraz spróbuj usiąść           

w siadzie skrzyżnym, poduszka nadal jest na głowie, wykonaj ćwiczenie 5 razy; 



6.Poduszka leżą na podłodze na czworakach obchodź dookoła swoją poduszkę wokół raz       

w jedną stronę, raz w drugą stronę – odpoczynek – wstań i unieś poduszkę wysoko w górę, 

powtórz ćwiczenie 5 razy; 

7.Stań w małym rozkroku – wykonaj skłon  dotykając poduszką  lewej stopy, wyprost, 

poduszkę unieś wysoko w górę, skłon do prawej stopy i wyprost – poduszka uniesiona 

wysoko – wykonaj serię po 5 razy do każdej stopy; 

8 Poduszka na podłodze – przeskakuj obunóż poduszkę w przód i w tył. (Zwróć uwagę na 

bezpieczne wykonanie ćwiczenia) – odpoczynek – powtórz ćwiczenie 5 razy; 

9.Ćwiczenia uspokajające – Marsz na palcach po kole z poduszką na głowie. 

Zadanie 4 

Wykonywanie ćwiczeń w KP5, s. 30–31 

 

Czwartek - 21.05.2020 

Poznajemy cyfrę 0, przeliczamy elementy zbiorów, utrwalamy znajomość poznanych cyfr, 

doskonalimy umiejętność układania działań matematycznych, rozwijamy zdolność logicznego 

myślenia, kształtujemy prawidłowy chwyt narzędzia pisarskiego, ćwiczymy motorykę 

narządów artykulacyjnych. 

Zadanie 1 

Spójrz na tę cyfrę, potrafisz ją nazwać? 

 

Zwróć uwagę na kierunek jej pisania. Spróbuj napisać ją w powietrzu. 

Zadanie 2 

Wykonanie ćwiczeń 2 i 4 w KP5, s. 34–35, s. 36–37. 

 

 

 

 



Zadanie 4 

Wykonaj zadania 

 

 

 

 



Zadanie 5 - dla chętnych :) 

 

Piątek - 22.05.2020 

Doskonalimy umiejętność wypowiadania się na podstawie ilustracji, rozwijamy i 

wzbogacamy słownictwo i zdolność logicznego myślenia, ćwiczymy prawidłowy chwyt 

narzędzia pisarskiego, umiejętności grafomotoryczne, zdolność kontynuacji rytmów oraz 

wyobraźnię.  

 



Zadanie 1 

Opowiadanie historyjki obrazkowej ze s. 32 w KP5, wykonanie ćwiczenia 3   s. 33. 

Zadanie 2 

 

 

 



Zadanie 3 

Wytnij obrazki z pierwszej linii i uzupełnij nimi rytmy. 

 

 

 

 



Zadanie 4 

Powycinaj wspólnie z rodzicem róże figury geometryczne z kolorowych papierów. Ułóż z 

nich różne zwierzęta mieszkające w zoo i przyklej na kartce. Niżej garść inspiracji :) 

 

 

 


