
 

 

Witajcie, przygotowałyśmy dla Was kolejne zadania 

na nadchodzący tydzień. Czekamy z 

niecierpliwością na zdjęcia Waszych prac! 

Jednocześnie dziękujemy za te, które już do nas 

dotarły. Cieszymy się, że tak chętnie pracujecie w 

domu. 

 Temat kompleksowy: Zwierzęta naszych pól i lasów. 

Wtorek 06.04.2021r. 

Temat: Gdzie mieszkają zwierzęta? 

Wzbogacamy wiadomości na temat zwierząt i ich środowisk. Rozwijamy umiejętność 

koncentracji, wypowiadania się na temat usłyszanego tekstu, zdobywamy nowe wiadomości 

dotyczące zwierząt. 

Zadanie 1 

Rozwiąż zagadki o zwierzętach: 

 

 

LIS 

Co za zwierz po lesie chodzi 

I rudą kitą liście zamiata? 

Gdy noc ciemna zapada 

cichutko do kurników się skrada. 

 

  SARENKA 

Jestem zgrabna i płochliwa 

Jadam trawkę, liście zrywam. 

Sierść mam płową, łatkę białą, 

A poroże raczej małe. 

Jestem zwinna jak panienka. 

Kto ja jestem? No? ...... 

 



 

 

  WILK 

Jestem zawsze bardzo głodny 

Mam wilczy apetyt 

Złą sławą wśród ludzi 

Cieszę się niestety 

Smutno mi, że nawet w bajkach 

Nie lubi mnie nikt 

A ja jestem przodkiem pieska 

Nazywam się .... 

 
                                                                   Zadanie 2 

 

Posłuchaj tekstu opowiadania czytanego przez Twojego rodzica „Zoo” (E. Stadtmuller). 

 

 „Na samą myśl o wyprawie z dziadkami do zoo Olek tupał z niecierpliwości, a Ada 

podskakiwała jak mała piłeczka. – Słoń, sarna, żółw, żyrafa… – takie są niepodobne do 

siebie, a wszystkie nazywamy zwierzętami – dziwił się Olek, gdy stali w kolejce po bilety. – 

Bo zwierzęta to bardzo duża rodzina – uśmiechnął się dziadzio. – Zoolodzy, czyli naukowcy 

badający ich życie, podzielili ją na: ptaki, ssaki, gady, płazy… – A ty najbardziej lubisz 

ptaszki, prawda? – zaszczebiotała Ada. – Oczywiście – potwierdził dziadzio. – To kupisz mi 

zagadki o ptaszkach? – A gdzie je wypatrzyłaś? – W kiosku, przed wejściem do zoo. – W 

takim razie idź z babcią i Olkiem po zagadki, a ja tu postoję – zdecydował dziadzio. Nie 

zdążył nawet policzyć do trzech, a cała trójka była już z powrotem. – Teraz, dziadziu, 

sprawdzimy, czy ty się znasz na ptaszkach – oznajmiła Ada, otwierając książeczkę. – Wśród 

śniegów żyje, ptakiem się nazywa, fruwać nie umie, za to świetnie pływa – przeczytała 

babcia. – Pingwin! – wyrwał się Olek. – Brawo – uśmiechnął się dziadzio. – Faktycznie, 

skrzydełka pingwina przypominają płetwy, a on sam najchętniej zjada rybki. – Na dodatek 

jest niezwykłym elegantem – dodała babcia – bo chodzi we fraku. – W czym? – nie 

zrozumiała Ada. – Frak to taki garnitur z ogonkami – wyjaśnił jej Olek. – Przyjdą do was 

prawdziwi muzycy na koncert, to sama zobaczysz. – No to czytam następną zagadkę – 

rozochociła się babcia. – Bardzo szybko biega, lecz nigdy ze strachu nie zdarzyło mu się 

schować głowy w piachu. – Struś – wrzasnął Olek. – Świetnie biega, to prawda – przytaknął 

dziadzio. – A na dodatek znosi wielkie jaja. – To on też nie umie latać? – zdziwiła się Ada. – 

Jest wiele ptaków, którym skrzydła służą do ozdoby. – Trzecia zagadka jest o takim, co lata – 

oznajmiła babcia. – W czerwonych butach po łące człapie, uciekaj, żabko, bo cię złapie. 88 – 

Bocian! – wykrzyknęli Ada i Olek jednocześnie. – A czy on naprawdę zjada żaby? – 

skrzywiła się Ada. – I żaby, i myszy, i jaszczurki – zaczął wyliczać dziadzio, a babcia, 

widząc minę swej wnuczki, szybko odwróciła kartkę. – Ma cienki dziobek, skrzydełek parę, 

kwiaty go karmią swym nektarem – przeczytała kolejną zagadkę. Tym razem dzieciaki 

spojrzały po sobie zdumione. – Może motylek? – wyraziła przypuszczenie Ada. – Motylek 



 

 

nie ma dziobka, tylko trąbkę – szepnął jej do ucha Olek. – Ptaszek, który żywi się nektarem 

kwiatów, to koliber – wyjaśnił wnukom dziadzio. – Jest maleńki i kolorowy jak motyl. – 

Słucham… – pani z kasy przerwała dziadziowi opowieść. – Dwa bilety dla seniorów i dwa 

dla dzieci – zamówiła szybko babcia i po chwili całe towarzystwo w doskonałych humorach 

rozpoczęło zwiedzanie zoo”. 

Rozmowa z dzieckiem na temat tekstu:  

Dokąd wybrały się dzieci z dziadkiem i babcią?  

O jaką książkę poprosiła Ada dziadka?  

O jakich zwierzętach dzieci rozwiązywały zagadki? 

 

Zadanie 3 

Porozmawiaj z rodzicem na temat domów zwierząt leśnych oraz hodowlanych. Możesz 

skorzystać ze zdjęć zwierząt oraz ich domów ( zwierzęta leśne: ptaki-gniazdo, wiewiórka-

dziupla, zając-nora, zwierzęta hodowlane: krowa- obora, pies-buda, kury-kurnik). Spróbuj 

opisać wygląd domów: wielkości, kształtu, z czego są zbudowane i do czego służą. 

(poniżej przykład) 

 

                                                                 Zadanie 4 

Zabawa ruchowa „Głodne wiewiórki”. 



 

 

Dziecko (z rodzeństwem, kuzynem, ciocią….) - wiewiórki swobodnie chodzi na czworakach 

między obręczami-dziuplami. Na hasło rodzica: Do dziupli dzieci - głodne wiewiórki 

gromadzą się wokół dziupli i naśladują ruchem wiewiórki jedzące orzechy z dziupli. 

Zabawa logopedyczna „Przeciąganie”. 

Dziecko głośno mówi nazwy domów zwierząt, przeciągając w nich samogłoski np.: 

noooraaaa, buuudaaaa, gniaaaazdooo, itp.  

„Jak trafić do domu? ” – zabawa ortofoniczna z elementem klasyfikacji. 

Dziecko losuje przygotowane przez rodzica kartoniki z nazwami zwierząt (wiewiórka, 

niedźwiedź, dzik, wilk, jeż.  W pokoju dziecka znajdują się ilustracje z dziuplą, gawrą, 

zaroślami, norą. Dziecko poruszają się w rytm tamburynu (lub innego instrumentu 

posiadanego w domu). Na sygnał dźwiękowy (zagrany na instrumencie) idzie do 

odpowiedniego domku. Naśladuj dźwięki wydawane przez zwierzęta. (przykład poniżej)   

 

   

 



 

 

 

 

Środa 07.04.2021r. 

Temat: Wiewiórka 



 

 

Poszerzamy wiedzę na temat wiewiórki, utrwalamy umiejętność liczenia w zakresie pięciu, 

ćwiczmy koncentrację, poprawiamy zdolność estetycznego wykonywania pracy plastycznej. 

Zadanie 1 

Posłuchaj zagadki: 

„W dziupli swej na drzewie, gdy nikt o tym nie wie, 

Orzechów zapasy zbiera na złe czasy” (wiewiórka) 

„Ile to?” – zabawa ruchowa. Dziecko maszeruje po pokoju w rytm muzyki. Rodzic uderza w 

tambur. no (lub inny instrument) np.2 razy. Dzieci głośno liczą i klaszczą 2 razy…tupią 4 

razy…podskakują 5 razy. Wykorzystanie utworu z youtube – Marsz. 

 

Zadanie 2 

„Ruda wiewiórka i jej przysmak” – wykonanie pracy plastycznej przy stoliku. 

Wyklej sylwetę wiewiórki kolorową bibułą. Przyklej skorupki orzecha (jeśli posiadasz) do 

gotowej wiewiórki . Doskonalisz sprawność manualną. 

 



 

 

Zadanie 3 

„Gdzie jest wiewiórka”?  

Rodzic chowa wiewiórkę (maskotkę – jeśli posiada, jeśli nie to może być inna przytulanka) w 

różnych miejscach pokoju (widoczna część zabawki), a dziecko szuka jej i określa, gdzie się 

schowała, np. za samochodem, na półce, pod łóżkiem, obok stołu itp…. 

 

„Spacer wiewiórek i niedźwiedzi” 

 Zabawa ruchowo-naśladowcza, naśladowanie sposobu poruszania się wiewiórki przy 

dźwięku kołatki i niedźwiedzi przy dźwięku tamburynu (mogą być inne instrumenty, 

zrobione własnoręcznie). 

                                                                  Zadanie 4 

Weźmiesz udział w zabawie dydaktycznej „Prawda czy fałsz”. 

Dziecko na stwierdzenia rodzica odpowiada: „tak” lub „nie”. 

– Las jest mieszkaniem zwierząt, takich jak jeż , wiewiórka, niedźwiedź. 

– W lesie można hałasować. 

– W lesie nie rosną drzewa. 

– Wiewiórka mieszka w norce. 

- Wiewiórka nie lubi orzechów. 

 

 

Czwartek 08.04.2021r. 

Temat: Echo w lesie. 

Naśladujemy głosy i dźwięki wydawane przez zwierzęta, rozwijamy percepcję wzrokową, 

poszerzamy wiedzę na temat ptaków, ćwiczmy koordynację i pamięć ruchową 

Zadanie 1 

Ćwiczenie słuchowe „Odgłosy ptaków”. Rodzic nazywa ptaka – dziecko z pomocą rodzica 

dzieli rytmicznie jego nazwę. Odsłuchaj, postaraj się zapamiętać jak najwięcej 

ptaków.  Zgaduj – zgadula: Rodzic puszcza nagranie od początku, a zadaniem dziecka jest 

odgadnąć „jaki to ptak?”  https://www.youtube.com/watch?v=yiRIvZplphA 

 

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


 

 

Zadanie 2 

Zabawa „Echo rytmiczne” 

Rodzic tupie, uderza dłońmi o kolana, bądź klaszcze proste tematy rytmiczne, dziecko 

powtarza je na zasadzie echa. 

 

Zabawa „Wiewiórki do dziupli”  

przy utworze „Cztery pory roku” – Wiosna Vivaldiego. 

Rodzic rozkłada na dywanie koła, które są dziuplami dla wiewiórek. (mogą być koła hula hop 

lub inne koła uformowane ze sznurka). W każdej dziupli jest jedna wiewiórka (dziecko). Jeśli 

słyszy głośną muzykę – biegaj swobodnie z dala od dziupli i zbiera orzeszki do koszyczków. 

Gdy słyszy muzykę cichą – wiewiórka wskakuje do najbliższej dziupli i wysypuje tam swoje 

zbiory. 

Zadanie 3 

Wyszukaj szczegóły różniące dwa obrazki. Praca przy stoliku – czym różnią się dwa obrazki 

– wyszukiwanie szczegółów wg możliwości dziecka – na drugim obrazku zaznaczamy 

różnice rysując ołówkiem kółeczka.  



 

 

 



 

 

Zadanie 3 

Złóż w całość obrazek pocięty na części. 

 

  



 

 

Zadanie 4 

            Weźmiesz udział w zabawie dydaktycznej „Zwierzęta i ich cienie”. Dopasujesz sylwetę                   

            zwierzęcia do jego cienia – możesz użyć ołówka lub flamastra.  

 

 



 

 

Piątek 09.04.2021r. 

Temat: Wiemy już dużo o zwierzętach. 

Rozwijamy sprawność fizyczną, ćwiczymy koordynację ruchową, mięśnie dłoni, 

odpowiadamy na pytania do tekstu,usprawniamy mięśnie buzi i języka, śpiewamy piosenkę. 

 

Zadanie 1 

Posłuchaj opowiadania I. Słońskiej „Najlepszy ogon na świecie”.  

Była sobie mała wiewiórka z bardzo ładnym ogonem. Wiewiórka była dumna ze swego 

ogona. Myślała, że jej ogon jest najlepszy ze wszystkich ogonów na całym świecie. 

Jednego dnia mała wiewiórka zobaczyła świnkę ze śmiesznym ogonkiem. 

– Jak się masz? – zapytała mała wiewiórka. – Patrz na mój piękny ogon. To jest najlepszy 

ogon na świecie. 

– Może tak jest, jak mówisz – powiedziała świnka. – Ale ja wolę swój ogonek. 

Mała wiewiórka poszła dalej. Zobaczyła w stawie zieloną żabę. Żaba nie miała ogona 

zupełnie. 

– Dzień dobry! – powiedziała mała wiewiórka. – Patrz na mój piękny ogon. To jest najlepszy 

ogon na świecie. 

– Tak jest, jak mówisz – powiedziała żaba – ale ja nie chcę mieć ogona. 

I wskoczyła do stawu. 

Potem mała wiewiórka poszła na łąkę. Tam siedział miły, brązowy zajączek z ogonkiem jak 

mała biała piłeczka. 

– Dzień dobry! – powiedziała mała wiewiórka. – Patrz na mój ogon. To jest najlepszy ogon 

na świecie. 

– To prawda, co mówisz – powiedział brązowy, ładny zajączek. – Ale mój ogon mi 

wystarcza. 



 

 

I skrył się w trawie. 

Mała wiewiórka poszła do parku. Tu zobaczyła pawia. Paw spacerował tam i z powrotem po 

trawie. 

– O, jaki piękny ogon! – pomyślała wiewiórka. – Paw ma najlepszy ogon na świecie. 

Mała wiewiórka pobiegła do domu, do swojej matki, i powiedziała: 

– Paw ma piękny ogon. To jest najlepszy ogon na świecie. 

– Piękne ogony nie są najlepszymi ogonami na świecie – powiedziała matka wiewiórki. – Idź 

teraz spać. Wtedy zobaczysz, jaki masz dobry ogonek. 

Mała wiewiórka poszła spać. Przykryła się ogonkiem i pomyślała: 

– Jak mi ciepło! Mam najlepszy ogon na świecie. 

  

Rozmowa z dzieckiem na podstawie wysłuchanego tekstu. 

Jakie zwierzęta spotkała wiewiórka? 

Jaki ogon najbardziej spodobał się wiewiórce? 

Co powiedziała mama wiewiórki? 

Czy mała wiewiórka przyznała mamie rację? 

Jakie znacie zwierzęta z ogonami? 

Zadanie 2 

Wykonasz ćwiczenia logopedyczne usprawniające język, wargi i żuchwę. (ćwiczenia z 

lusterkiem). „Jedziemy do lasu” – język płasko ułożony dziecko przykleja do podniebienia, 

naśladując kląskanie konika. Jednocześnie zmienia ułożenie warg: raz wargi są rozciągnięte, 

a raz ułożone w dzióbek. „Dzięcioł” – dziecko, przy szeroko otwartej jamie ustnej, czubkiem 

języka uderza o podniebienie, naśladując stukanie dzięcioła w drzewo. „Droga i dróżka” – 



 

 

dziecko szeroko rozkłada język – to szeroka droga, która robi się coraz węższa – wąski język 

unoszą do góry. „Muchomor” – dziecko dotyka czubkiem języka do podniebienia – rysue na 

nim czubkiem języka białe kropki, jakie ma muchomor. „Wiewiórka” – dzieci czubkiem 

języka wędrują, przy szeroko otwartych ustach, raz za górne zęby, a raz za dolne. „Myszka” – 

dziecko wypycha czubkiem języka raz prawy, a raz lewy policzek, naśladując myszkę, która 

chowa się w norce. „Zapachy lasu” – dziecko nabiera powietrze nosem, a wypuszcza ustami, 

wąchając, jak  pięknie pachnie w lesie. 

 

Zadanie 3 

Zabawy przy piosence "Las" (sł: P. Brylski, muz. + śpiew B. Dzikowski)  

  

https://www.youtube.com/watch?v=XgSgOPHSGH4 

  

Las jest strasznie stary, 

żyje swoim życiem, 

poskręcane drzew konary kryją tajemnicę. 

W lesie nigdy nie wiem, co się zaraz stanie. 

Za kolejnym każdym drzewem czai się nieznane. 

 Refren: 

Las, straszny las, 

czym zaskoczy dzisiaj nas? 

 Nie wiadomo, co przyniesie 

Spacer po prastarym lesie. x2 

Ciągle gdzieś w oddali jakiś cień przemyka, 

skrada się między drzewami, pojawia i znika. 

 Lecz ten potwór z lasu nie zrobi nic złego, 

https://www.youtube.com/watch?v=XgSgOPHSGH4


 

 

chce się od czasu do czasu bawić w chowanego. 

Refren x2 

 Kiedy nie wiadomo, co się może zdarzyć, 

może stać się to, co komu się tylko wymarzy. 

Chcę po lesie biegać, za drzewami chować 

 i się wcale lasu nie bać, bo las to przygoda! 

 

Zadanie 4 

Rozwiążesz quiz „Co wiemy o poznanych zwierzętach?” Dziecko mówi  TAK, kiedy 

zgadzają się z wypowiadanym zdaniem, a NIE, kiedy się z nim nie zgadza. Wiewióri 

kimieszkają w dziuplach. Żaba jest ogromna jak dom. Jeże mają kolce. Bocian ma długi 

dziób. Dziki nie są groźne.  

Zadanie 5 

Zabawa ruchowa „Te, co biegają, skaczą, pływają” 

Rodzic ustala z dziećmi, w jaki sposób poruszają się zwierzęta: sarny biegają, zające skaczą, 

a bobry pływają. Rodzic gra na tamburynie (lub innym dostępnym instrumencie), a dzieci 

naśladują ruchem wymienione przez niego zwierzę. 

„Zabawa ruchowa z elementem skoku – Wiewiórki do dziupli”. 

Dziecko rozkłada przed sobą szarfę (lub coś innego, może być sznurek), która będzie na czas 

zabawy jego dziuplą. Na przerwę w grze dziecko (wiewiórka) wskakuje do swojej dziupli. 

Ćwiczenie słuchowe i artykulacyjne „Szumi las” 

Dzisiejsza porada 

dla wszystkich się nada 

Będą dzieci umieć 

jak las pięknie szumieć. 



 

 

Wystarczy uważać i za mną powtarzać. 

głośno tak szumi las, 

Jakby las witał nas: 

- Szszsz…1 

- Szszsz…2 

- Szszsz…1 

Głośno szumią drzewa 

las piosenkę śpiewa: 

- Szszsz…1 

- Szszsz…2 

Lekki wietrzyk wieje, 

opowiada dzieje: 

- Szszsz…2 

- Szszsz…2 

  

„Drzewa szybciej rosną, 

latem oraz wiosną”: 

- Szszsz…2 

- Szszsz…2 

Wietrzyk wieje mocniej- 

dzieci szumią głośniej: 

- Szszsz…1 

- Szszsz…1 

- Szszsz…1 

  



 

 

Słabiej wieje wietrzyk- 

ciszej mówią wierszyk: 

- Szszsz…2 

- Szszsz…2 

- Szszsz…2 

  

1 -  głośno, 2 -  cicho 

Masaż „Stonoga” 

Masaż jest wykonywany na przemian przez dziecko i rodzica. Można go wykonywać prawą i 

lewą ręką jednocześnie 

Tędy szła stonóżka-               kreślimy prostą linię 

to właśnie jej dróżka:             kreślimy zygzak 

kółeczko                                 zataczamy okrąg 

kropeczka                               wciskamy kropkę 

kółeczko                                 zataczamy okrąg 

kropeczka                               wciskamy kropkę 

w bamboszkach                      wewnętrzną częścią dłoni klepiemy po plecach 

w szpileczkach                       wciskamy palcem wskazującym kropkę 

na stu małych nóżkach.          palcem wciskamy kropkę a dłonią klepiemy po plecach. 

 

 

 

 

 



 

 

Zadania w ramach pomocy psychologiczno-

pedagogicznej oraz dla chętnych dzieci :) 

Zadanie 1 

"Bardzo głodna gąsienica" – uzupełnianie odpowiednimi kolorami farb powtarzających się 

rytmów, usprawnianie spostrzegania wzrokowego 

 

 

 



 

 

Zadanie 2 

"Wesoły ślimak" - ćwiczenie umiejętności prawidłowego chwytu narzędzia pisarskiego, 

odpowiedniego dobierania kolorów 

 

Rysuj po śladzie, następnie pokoloruj obrazek. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zadanie 3 

"Zwierzęta leśne" - rozwijanie spostrzegania wzrokowego 

Otocz pętlą zwierzęta, które mieszkają w lesie. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zadanie 4 

"Figury" -  ćwiczenie koncentracji, percepcji wzrokowej, motoryki małej 

Powiedz jakie figury widzisz na obrazku. Rysuj ołówkiem po śladzie. 

 

 



 

 

Zadanie 5 

"Kolorowy motyl" - ćwiczenie motoryki małej 

           Wypełnij plasteliną wykropkowane kontury motyla. 

 

 



 

 

Zadanie 6 

"Relaksacyjny masażyk" - kształtowanie kompetencji emocjonalno-społecznych - uczenie 

dobrego kontaktu fizycznego 

Rodzic siada za dzieckiem i wykonuje masażyk czytając wierszyk, następnie dziecko 

wykonuje masażyk rodzicowi. 

 

 

Stary niedźwiedź mocno śpi i o wiośnie śni: 

Śniła mu się pisaneczka ta co cała jest w kropeczkach (uderzenia paluszkami- kropki) 

Była też w paseczki (rysujemy paseczki) 

I w wesołe krateczki (rysujemy krateczkę) 

Ta w malutkie ślimaczki (rysujemy ślimaczki) 

I żółciutkie kurczaczki (rysujemy kurczaczki- kółko, kółko, nóżki, dzióbek) 

Cii… wiosna, wiosna ach to ty! (całymi dłońmi) 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Drogie Niedźwiadki, Drodzy Rodzice! 

 Życzymy Wam dużo zdrowia. Mamy nadzieję, że 

wkrótce spotkamy się znów całą grupą! 

 Pani Paulina 

i 

Pani Asia 

 

 

 


