
Zadanie na poniedziałek 25.05.2020

Wzbudzanie pozytywnych, pełnych życzliwości i szacunku relacji między dziećmi, a rodzicami. 
Wzmacnianie więzi rodzinnych. Zachęcanie do podejmowania obowiązków.

1. Wskaż litery w kwadracikach, z których składa się podpis pod wizerunkiem postaci.
Spróbuj odczytać podpisy.

2.  Jutro Dzień Mamy. Wysłuchaj piosenki, która wprowadzi Cię w nastrój tego święta i przypomni 
o tym, że Twoja mama jest wyjątkową osobą :)

https://www.youtube.com/watch?v=RvHfN-4Va4g 

3. Zapraszam Cię do stworzenia wyjątkowego prezentu dla Twojej mamy. Proponuję zrobić laurkę 
w postaci portretu:

https://www.youtube.com/watch?v=RvHfN-4Va4g




Zadanie na wtorek 26.05.2020

Zapoznanie z literą r, R, doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat, 
rozwijanie spostrzegawczości. Rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej. 

1. Dziś poznamy literę r, R. Zapraszam do obejrzenia filmiku:

https://www.youtube.com/watch?v=rxU-ZD4Id0U 

2.  W tym filmiku znajdziesz instrukcje jak poprawnie napisać literę r, R.

https://www.youtube.com/watch?v=-wD50IOWbZo 

3. Wykonaj ćwiczenia w KP5, s. 24-25.

PS. Drogi Przedszkolaku nie zapomnij ! 

https://www.youtube.com/watch?v=-wD50IOWbZo
https://www.youtube.com/watch?v=rxU-ZD4Id0U


Zadania na środę 27.05.2020

Wzmacnianie więzi rodzinnych. Rozwijanie wyobraźni dźwiękowej. Uwrażliwianie na kierunek 
melodii. Doskonalenie koordynacji ruchowej. Rozwijanie wyobraźni.

1. Dziś moim drodzy będziemy wzmacniać więzi rodzinne. Poniżej znajdują się linki z propozycją 
zabaw ruchowych dla dzieci i rodziców. Zapraszam Was do wspólnej zabawy.

https://www.youtube.com/watch?v=U2-l87iDqU8 

https://www.youtube.com/watch?v=Y4lnJz2BTJY 

2. Drugą propozycją na spędzenie wspólnego czasu jest wykonanie prostej i efektownej gry. Mogę 
Was zapewnić, że przy tym zadaniu-wyzwaniu czeka Was wiele śmiechu i całkowity brak nudy! 
Powodzenia :)

https://www.youtube.com/watch?v=62ImzgJ0EB8 

Zadanie na czwartek 28.05.2020

Poznanie znaku -  (odejmowania). Doskonalenie umiejętności odejmowania. Rozwijanie logicznego
myślenia.

                                                          

1. Czas na powtórkę i utrwalenie poznanych liczb oraz znaku + ( dodawania).
Obejrzyj filmik. Sowa wprowadzi Cię również w świat matematyki. Poznacie znak - oraz 
poćwiczycie umiejętność odejmowania.
 
https://www.youtube.com/watch?v=xu8zcsTCimg&t=296s 

2. Wykonaj ćwiczenia z KP5, s. 20-21.

https://www.youtube.com/watch?v=xu8zcsTCimg&t=296s
https://www.youtube.com/watch?v=62ImzgJ0EB8
https://www.youtube.com/watch?v=Y4lnJz2BTJY
https://www.youtube.com/watch?v=U2-l87iDqU8


Zadanie na piątek 29.05.2020

Poznanie relacji między członkami rodziny. Rozwijanie kompetencji społecznych. Ćwiczenia 
pamięci i koncentracji uwagi. Ćwiczenia spostrzegawczości, próby czytania zdań, przeliczanie 
elementów. Odczytywanie działań matematycznych.

1. Zapraszam do obejrzenia filmiku. Uważnie słuchaj i postaraj się zapamiętać podane informacje. 
W filmiku będą zadawane pytania, na które spróbuj odpowiedzieć. W razie potrzeby zatrzymaj film 
lub cofnij w celu utrwalenia wiadomości. :)

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

2. Wykonaj ćwiczenia w KP5, s. 22-23- Opowiadanie, czym różnią się od siebie rysunki, 
wykorzystanie określeń: za, przed, obok, pomiędzy. Czytanie zdań. Określanie, czy są prawdziwe, 
czy fałszywe. Skreślanie tylu elementów, ile wskazują liczby w działaniach.

                                                   

                 Miłego weekendu:) 

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

