
18.05.2020r-  (poniedziałek) 
 
WITAM WAS SERDECZNIE!!! 
 
Zapraszam na kolejny tydzień zdalnego nauczania.  Tematem przewodnim będzie 
Zoo- zagadnienie bardzo przyjemne dla miłośników zwierząt. Zapraszam ! 

Temat dnia: Zwierzęta w Zoo 

Cele: Wzbogacanie wiedzy o zwierzętach egzotycznych, ćwiczenia w czytaniu. 
Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na zadany temat - stymulowanie rozwoju 
mowy. Doskonalenie ogólnej sprawności fizycznej dziecka, kształtowanie wrażliwości 
słuchowej. 

Zadanie 1 

Rozsypana wyrazowa, , układanie zdań, ćwiczenia w czytaniu, np. 

Tam stoi puma. 
Małpka robi fikołki. 
Tam pływa foka. 
 To jest lampart. 

Zadanie 2 

1.Prezentacja multimedialna- oglądanie filmu przedstawiającego zwierzęta 
mieszkające w zoo a następnie rozmowa z dzieckiem na temat prezentacji .  

https://www.youtube.com/watch?v=uiH3OcmEYDU 

Kto z was był w zoo ?  
Jak wygląda ogród zoologiczny?   
Co możemy tam zobaczyć ?   
Jakie zwierzęta żyją w zoo ?   
Czy są to zwierzęta które możemy spotkać w lesie albo na wsi ? 
Jak należy  zachowywać się w zoo?  

Zabawa ruchowa „Lew i zebry” Dzieci stoją w luźnej rozsypce, na słowa: zebry 
biegają dzieci biegają wysoko unosząc kolana, na słowa: idzie lew stoją nieruchomo. 

Zadanie 3 

.Zabawa dydaktyczna ,, Jakie to zwierzę ? ” . Poniżej znajduje się ilustracja 
przedstawiająca zwierzęta egzotyczne . Nazwij je oraz spróbuj wyklaskać bądź też 
wystukać za pomocą klocków bądź innego środka dydaktycznego sylaby, a później je 
przeliczyć. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=uiH3OcmEYDU


 
 

Wykonaj zadanie w KP5, s.30,31 

Zadanie 4 

„Jakie to zwierzę?" - zabawa naśladowcza. 

 Jest to propozycja zabawy, w której dzieci mają za zadanie naśladować ruchem i 
głosem zwierzęta. Dziecko naśladuje, rodzic odgaduje i może być zmiana. 
Poniżej wstawiam plik z obrazkami zwierząt, które mogą być przydatne podczas 
zabawy. 

 



19.05.2020r-  (wtorek) 

Temat dnia: Świat liter 

Cele: Utrwalenie poznanych liter, rozwijanie percepcji wzrokowej i wyobraźni. 
Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania poleceń. Usprawnianie techniki 
rysowania i pisania; 

Zadanie 1 
Kreślenie szlaczków literopodobnych według wzoru. Załącznik nr 1 

Zadanie 2 

Przeczytaj wyrazy, podziel na sylaby i określ ile sylab jest w wyrazie. 

Małpa, zebra, puma, antylopa, krokodyl 

Dzieci z  pomocą Rodzica układają zdania z danym wyrazem i liczą wyrazy w zdaniu 

Rozwijanie zdań i przeliczanie wyrazów” – zabawa dydaktyczna. Siedzimy na 
dywanie,  mamy przed sobą  6 / 7 klocków, guzików, kapsli  lub innych liczmanów. 
Osoba dorosła mówi: policz  wyrazy w zdaniu: Tam pływa foka.; Połóż tyle klocków 
(guzików, kapsli  itp.), ile jest w nim wyrazów. Osoba dorosła jeszcze raz mówi 
zdanie, mocno akcentując każdy wyraz. Dziecko układa liczmany, pokazują na 
palcach liczbę wyrazów. Następnie osoba dorosła mówi: Policz wyrazy w zdaniu: 
Tam pływa mała  foka Połóż tyle klocków (guzików, kapsli itp.), ile jest w nim 
wyrazów.  Jeszcze raz powtarza zdanie, mocno akcentując każdy wyraz. Dziecko 
układa liczmany, pokazując na palcach liczbę wyrazów. Następnie osoba 
dorosła prosi dziecko, aby ułożyło zdania z wyrazem lew. Wspólnie mogą je rozwijać. 
Za każdym razem dziecko przelicza liczbę wyrazów w zdaniu i pokazują ją na 
palcach. 

Zadanie 3 

Zabawa ruchowa „Złap ptaka” Dziecko stoi nieruchomo na dywanie – jest ptakiem a 
Rodzic jest łowcą. Ptak biega po pokoju, a łowca próbuje go złapać. Później 
następuje zamiana. 

Rodzic podaje określenia, a dzieci dopowiadają nazwę zwierzęcia, z jakim to 
określenie najczęściej się kojarzy. 
„Jakie są zwierzęta” - dobieranka słowna: 
groźny jak ... (lew),  
syczący jak ...(wąż),  
ciężki jak ... ( słoń),  
zwinny jak ... (małpa),  
w paski jak ...(zebra),  
wysoka jak ...( żyrafa). 
 
Wykonaj ćwiczenia w KP5 na s. 33 ćw. 2 oraz na s. 34 ćw.1 i na s.35 ćw.3 



 



Chętne dzieci zapraszam do wykonania dodatkowej karty pracy. 

 



20.05.2020r-  (środa) 

Jaką mamy dziś pogodę za oknem ? . Spróbujcie ją opisać , pamiętajcie 
pełnymi zdaniami;) 

Temat dnia: Zwierzęta egzotyczne. 

Cele: Poznanie cyfry 0, przeliczanie elementów zbiorów, doskonalenie umiejętności 
układania działań matematycznych. Rozwijanie sprawności manualnej. 

Zapraszam na zabawę z zumbą. 
 https://www.youtube.com/watch?v=JMfWq_KotzE 

Zadanie 1  

Zabawa logopedyczna Co robią zwierzęta? 
Małpa się cieszy, małpa jest smutna. – Dziecko robi odpowiednią minę. 
Krokodyl otwiera paszczę. –Dziecko otwiera szeroko usta. 
Antylopa zjada trawę. – Naśladuje żucie (usta ma zamknięte). 
Tygrys się najadł. – Dziecko oblizuje wargi. 
Żyrafa wyciąga szyję. – Dotyka językiem czubka nosa. 
Zebry biegną. – Dziecko kląska językiem. 
Lew jest śpiący. – Dziecko ziewa. 

Zadanie 2 

Pisanie poznanych cyfr po śladzie. Wykonanie ćwiczeń w KP5, s. 34ć w. 2  
I s.35 ćw. 4 

Zadanie 3 

Utrwalenie cyfry 0 

Proszę  narysować 4  małpki ( należy je wyciąć ), obręcz i kartonik z cyfrą 0.  
Rodzic mówi dzieciom, że od rana był piękny, słoneczny dzień i 4 małpki w zoo 
chętnie spacerowały po wybiegu, biegały, figlowały ( dziecko układa w obręczy 4 
małpki). Jednak, gdy pogoda się popsuła i zaczął padać ulewny deszcz, wszystkie 
małpki szybko uciekły (Rodzic zabiera z obręczy obrazki), schroniły się w domku i na 
wybiegu nie było już żadnej małpki. 
Wyjaśnienie  dzieciom pojęcie liczby zero.  
-Prezentacja cyfry 0,  
-kreślenie cyfry w powietrzu,  
-wodzenie palcem po śladzie. 
-Układanie działania 4 – 4 = 0. 

 
Zabawa ruchowa „Zwierzęta na wybiegu”. Dzieci swobodnie biegają po pokoju w 
rytm wystukiwany przez rodzica ,  na hasło: burza, szybko uciekają z wybiegu i 
chronią się przed burzą w wyznaczonym miejscu pokoju. 

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


 

 

Wykonanie ćwiczeń w KP5, s.36-37 

Zadanie 4 

Praca plastyczna "Wąż z papieru"  
Oglądanie i porównywanie wzorów na skórach węży.  

 



Zabawa ruchowa „Jestem wąż”. 
Dzieci leżą na podłodze, czołgają się i mówią za rodzicem: 
Jestem wąż, wąż, wąż, 
pełzam wciąż, wciąż, wciąż. 
Potem czołgają się i naśladują syczenie węża. 
 
 Ciekawostki : 
 
Krokodyle, jaszczurki, żółwie, węże i aligatory to gady. Na naszej planecie żyje 
ponad 8000 gatunków gadów, a na każdym kontynencie oprócz Antarktydy (gdzie 
jest po prostu za zimno).  
Niektóre rodzaje węży mogą żyć miesiące bez jedzenia. Dotyczy to w 
szczególności dużych węży, takich jak anakonda czy pyton. Węże jedzą duże posiłki, 
w zależności od wielkości. Mają dużo wolniejszy metabolizm niż ludzie. To częściowo 
wyjaśnia, w jaki sposób można tak długo żyć między posiłkami. 
Węże zrzucają skórę w zależności od tempa wzrostu. Młody wąż będzie zrzucał ją 
częściej, ponieważ zwykle najszybciej rosną w ciągu pierwszych dwóch lat życia. 
Starszy wąż rzadziej będzie rzadziej zrzucał skórę, ponieważ jego tempo wzrostu się 
zmniejsza. 
Łuski wszystkich węży i wielu gatunków jaszczurek wykonane są z keratyny, która 
jest tą samą substancją, która składa się na włosy i paznokcie człowieka. 
Najdłuższym gatunkiem węża na świecie jest pyton siatkowy, który może 
przekraczać 10 metrów długości. 
Kobra jest zdecydowanie największym jadowitym wężem. Może rosnąć do długości 
ponad 6 metrów może ważyć ponad 10 kilogramów. 
 
Wykonaj pracę  .Powodzenia! 
 

 

https://fajnepodroze.pl/aligatory-ciekawostki-informacje/


21.05.2020r-  (czwartek) 

Temat dnia: Wycieczka do zoo 

Cele: Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podstawie ilustracji, rozwijanie 
i wzbogacanie słownictwa. Utrwalenie wiadomości na temat zwierząt egzotycznych. 
Wspomaganie dziecięcej wyobraźni i swobodnej twórczości. Stwarzanie okazji do 
poznawania różnorodnych technik plastycznych. 

Zadanie 1 

Opowiadanie historyjki obrazkowej ze s. 32 w KP5 

Zapraszamy Was na wirtualną wycieczkę do ZOO 

https://www.youtube.com/watch?v=ZoBijZvy1Oo 

 Matematyczne ZOO- dla sześciolatków 
https://matzoo.pl/zerowka 

Zadanie 1 

Quiz na temat zwierząt, które żyją w ogrodzie zoologicznym. 
Przykłady poleceń do quizu: 
 
- Które ze zwierząt ma grzywę? Lis, lew, czy wilk 
- Które z tych zwierząt żyją w lodowej krainie?  
    Pingwin, niedźwiedź polarny czy tygrys 
- Jakie zwierzę ma długą szyję i żyje w Afryce? 
- Jak nazywa się zwierzę w czarno – białe pasy? 
 Jakie zwierzę ma długą trąbę? 
- Jakie zwierzę lubi figlować? 
 

Zabawa „ Pora deszczowa w Afryce”. Dziecko maszeruje swobodnie po pokoju. 
Na hasło STOP biegnie pod ścianę, przykuca i mocno uderza palcami o podłogę, raz 
prawą, raz lewą ręką, udając, że pada ulewny deszcz. 

 

Zadanie 2 

Praca plastyczna techniką „ mokre na mokrym ” pt: Kolorowe pawie. Poniżej znajduje 
się rysunek pawia, który ma duży rozłożysty ogon. Zadaniem dzieci jest go zwilżyć 
watą nasączoną wodą, a następnie pokolorować farbami. Gdy prace wyschną dzieci 
mogą na ogonie pawia dolepić kolorowe piórka. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZoBijZvy1Oo
https://matzoo.pl/zerowka


 



 



Karta pracy dla chętnych przedszkolaków 
 Pokoloruj obrazek według kodu a dowiesz się jakie zwierzątko  ukryło w  zoo. 
 

 



 22.05.2020r -  (piątek) 

Dzisiaj zaproponuję Wam kilka fajnych zabaw ruchowych, myślę, że w tym czasie 
bardzo się przydadzą i jednocześnie umilą Wam czas. 
 

Cele: Rozwijanie naturalnej ruchliwości dzieci i poczucia rytmu. Inicjowanie ruchów 
do poznania własnego ciała. Utrwalenie wiadomości dotyczących bezpieczeństwa 
podczas zabaw i ćwiczeń. Wdrażanie do zdyscyplinowania, samokontroli i 
zaradności.  

Zaproście do zabawy Rodzica lub rodzeństwo - wybierz sobie 6 literek, które są 
poniżej i zamień się w nie. 

 

 



 Teraz do zabawy potrzebna będzie jedna gazeta: 

 
    „Zabawy z gazetami” – dziecko trzyma gazetę, swobodnie macha gazetami 
według poleceń słownych Rodzica, rodzeństwa– wysoko, nisko, jedną ręką, drugą 
ręką. 
 
    „Ruch przy muzyce” - dziecko tańczą w rytm ulubionego utworu, trzymając 
gazetę na głowie, na ramieniu, na otwartej dłoni. 
 
    „Kałuża” – dziecko obunóż, na jednej nodze, na drugiej nodze podskakuje na 
rozłożonych  gazetach. 
 
    „Skoki przez przeszkodę”– gazety leżą na dywanie dziecko chodzi po dywanie, 
gdy napotka przeszkodę wykonuje przeskoki przez rozłożoną gazetę 
 
    „Wycieranie plamy na podłodze” – dziecko stoi w rozkroku, wykonuje skłon w 
przód i przesuwa złożoną gazetę między stopami w tył i w przód naśladując 
wycieranie podłogi. 
 
    „Czytamy gazety” – siad skrzyżny, dziecko trzyma  oburącz gazetę przed twarzą, 
dmuchając na nią – wciągając powietrze nosem, wydychając ustami. 
 
    „Układamy gazety” – w klęku dziecko trzyma dłonie na gazecie, przesuwanie 
gazety w różnych kierunkach, do przodu, w lewo,  w prawo. 
 
    „Szyjemy” – dziecko w siadzie podpartym, zbiera gazetę palcami stóp i ugniata 
stopami. 
 
 „Kulki”– dziecko ugniata kulki z gazety dłońmi, tak aby kulka się mocno trzymała. 
 
    „Rzut do celu” – dziecko rzuca ugniecione kulki do kosza, pudełka licząc ilość 
trafień 
 
    „Gazetowa wojna"- dziecko ustawione naprzeciw rodzica, rodzeństwa.  
Zadaniem dziecka jest przerzucanie kulek, które wpadają na ich terytorium. Wygrywa 
ta osoba, na której terytorium po sygnale końcowym jest mniej kulek. 
 
    „Śpiochy"- dziecko leży na rozłożonej gazecie i "śpi", swobodnie oddycha 
wciągając powietrze nosem a wypuszczając ustami. 
 

       Wiem, że świetnie  sobie poradziliście. 
                                                       Gratuluję!!!  
                                     Czekam na zdjęcia Waszych prac  


