
DRODZY RODZICE! 

W  tym tygodniu  tematem ośrodka tygodniowego będą zwierzęta domowe i hodowlane. Poniżej przedstawiam 

wskazówki jak pracować z dzieckiem nawiązując do poszczególnych tematów dnia. Życzę udanej pracy. 

PONIEDZIAŁEK    (19.04.2021) 

ZADANIE 1.  Funkcjonowanie osobiste  i społeczne (Jagoda, Oliwia, Zuzanna) 

Drogi Rodzicu! 

Bardzo proszę abyś pomógł dziecku  w przepisaniu  poniższych zdań według wzoru. Na końcu  mamy  napis ,,pogoda”- 

proszę aby  dziecko spojrzało w okno i  narysowało  zaobserwowaną pogodę np. chmura, deszcz, słońce. 

19  KWIECIEŃ  2021  ROK 

PONIEDZIAŁEK 

TEMAT: ZWIERZĘTA DOMOWE 

POGODA            WIOSNA 

Drogi Rodzicu! 
Proszę, aby dziecko  spojrzało na poniżej zamieszone  obrazki i spróbowało  nazwać /wskazać zwierzęta 
domowe. Jeżeli posiadacie Państwo zwierzątko w domu to proszę, aby na  miarę możliwości dziecka 
zaangażować je do opieki i pielęgnacji pupila domowego. 

  

 
                   
Proszę, aby dziecko  połączyło  linią zwierzęta z ich domami. 

            

        AKWARIUM                KLATKA  DLA GRYZONI                      LEGOWISKO 

                

KLATKA DLA PTAKÓW                       DRAPAK 



ZADANIE 2. 

Drogi Rodzicu! 

Proszę, aby dziecko połączyło obrazki młodych zwierząt z obrazkami dorosłych zwierząt. 

                                     

                 KOT                                                                  SZCZENIĘTA  

                 

                     PIES                                                               KOCIĘTA  

 

ZADANIE 1.Zajęcia rozwijające komunikowanie się   (Oliwia, Jagoda, Zuzanna) 

Drogi Rodzicu! 

Proszę, aby dziecko: 

- odczytało samodzielnie lub odsłuchało poniżej zamieszczonego tekstu; 

- przepisało tekst do zeszytu 

-uzupełniło rozpoczęte zdania. ( Jagoda, Zuzanna) 

 

DZIEWCZYNKA   MA  MAŁEGO  KOTKA. 

KOT LUBI BAWIĆ SIĘ WEŁNĄ. 

KOT MIAŁCZY.( MIAU.MIAU) 

CHŁOPIEC  MA PSA. 

ON  IDZI E Z  PSEM  NA  SPACER. 

PIES  LUBI  BIEGAĆ. 

PIES  SZCZEKA. ( HAU.HAU) 

 

1. KOT  LUBI  BAWIĆ SIĘ …………………………. 

2. CHŁOPIEC IDZIE Z PSEM NA ………………….. 

3. KOT ………..A    PIES  …………………    (miałczy, szczeka) 

 



Zadanie 1. Zajęcia rozwijające komunikowanie się   (Oliwia) 

Drogi Rodzicu! 

Proszę , aby dziecko dopasowało etykiety z odgłosami zwierząt z odpowiednimi obrazkami. 

            

           HAU,HAU                                          MIAU,MIAU 

              MIAU ,MIAU HAU,HAU 

 

Zadanie 2. (Zuzanna, Jagoda) 

Drogi Rodzicu! 

Proszę, aby dziecko przeczytało/odsłuchało przysłowia, a następnie skreśliło niepasujące wyrazy. 

Przysłowia należy przepisać do zeszytu. 

1. GDY  KOTA, PSA  NIE MA W DOMU , MYSZY HARCUJĄ. 

2. ŻYJĄ  ZE SOBĄ  JAK KOŃ ,PIES  Z KOTEM. 

 

 

Zajęcia rozwijające kreatywność  (Jagoda, Zuzanna, Oliwia) 

Drogi Rodzicu! 

Jeżeli posiadasz dostęp, do internetu to proszę, aby dziecko obejrzało filmik. 

https://www.youtube.com/watch?v=Iepn1yi89JI  

Edukacja zdalna - Poznajemy: ZWIERZĘTA DOMOWE - YouTube 

Proszę, aby dziecko pokolorowało obrazki według instrukcji. 

 

1. KOT   PUSZEK JEST CZARNY, MA TYLKO BIAŁY OGON. WYKLEJ PUSZKA KAWAŁKAMI 

MATERIAŁU, WEŁNĄ LUB WYDZIERANKĄ. 

2. OCZY  PUSZKA  SĄ CZARNE A NOS CZERWONY. WYKLEJ NOS I OCZY PLASTELINĄ. 

3. PIES DINO   JEST  BRĄZOWY. MA CZARNE ŁATY. POKOLORUJ PSA KREDKAMI. 

4.  NOS I OCZY WYKLEJ PLASTELINĄ. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Iepn1yi89JI
https://www.youtube.com/watch?v=2B5b9jdEvcw


                    PUSZEK                                                                 DINO 

 

 

              

Religia ( 19.04.2021)     KATECHEZA 1 

TEMAT: W KAŻDEJ CHWILI ŻYCIA UFAMY W POMOC BOGA 

Drogi Rodzicu, przeczytaj, proszę, swojemu dziecku opowiadanie 

Uciszenie burzy 

Jezus wędrował ze swoimi uczniami od wioski do wioski, opowiadając ludziom o dobrym Bogu i Jego królestwie. Wiele osób szło za Nim 

i chętnie Go słuchało, starając się naśladować Go w robieniu dobrych uczynków. Pewnego razu, kiedy byli nad jeziorem i  wszyscy byli bardzo 

zmęczeni, Jezus powiedział do swoich uczniów: – Popłyńmy łodzią na drugi brzeg, aby odpocząć. Uczniowie i Jezus wsiedli więc do łodzi i zaczęli 

płynąć. Jezioro Galilejskie było tak wielkie jak morze, dlatego podróż zajęła im dużo czasu. Jezus był zmęczony, położył się więc w łodzi i zasnął. 

Spokojne na początku jezioro nagle zrobiło się ciemne, zerwał się gwałtowny wicher, fale robiły się coraz większe. Uczniowie Jezusa bardzo się 

przestraszyli. Byli pewni, że burza zatopi ich łódź, zaczęli więc wołać do Jezusa: – Zbudź się! Ratuj nas, bo toniemy! Jezus wstał i powiedział do 

burzy: – Ucisz się! I zrobiło się cicho. Wiatr się uspokoił, a na jeziorze nie było już wielkich fal. Jezus powiedział do swoich uczniów: – Dlaczego 

się boicie? Uczniowie byli bardzo zdumieni. Patrzyli z zachwytem na Jezusa i podziwiali Jego niezwykłą moc. Zrozumieli, że Jezus jest Bogiem, 

który może wszystko. 

Zaśpiewajcie piosenkę     https://www.youtube.com/watch?v=IxTpYfchU3c 

Jezus uciszył burzę na jeziorze, ponieważ jest Bogiem. Ma taką moc, jakiej nie ma żaden człowiek. Potrafi czynić nadzwyczajne rzeczy, które 

czasem trudno wytłumaczyć. Takie rzeczy nazywamy cudami. Może je czynić tylko Bóg.  

Zadanie 

W czasie wieczornej modlitwy podziękujcie  Panu Jezusowi za cuda, których dokonał i wciąż dokonuje w naszym życiu. 

Narysuj laurkę, którą podziękujesz swoim Rodzicom za cud życia. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IxTpYfchU3c


Wtorek 20.04.2021 

Wychowanie fizyczne  (Zuzanna, Jagoda, Oliwia) 

Temat: Zabawy utrwalające części ciała. 

Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom sposoby wykonania ćwiczeń oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich 

wykonaniu. Z góry dziękuję. 

 

Rozgrzewka:  Rozgrzewka: marsz w miejscu; krążenia ramion w przód; krążenia ramion w tył; krążenia bioder. 

 

Zabawy przy muzyce: 

Drodzy Rodzice, udostępnijcie dzieciom nagrania z zabawami ruchowymi utrwalającymi części ciała: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x7Wc4Rj22jI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=F6Ipxs-nWPY 

 

Zabawy z pokazywaniem: 

Proszę o odczytanie dzieciom wierszyków – zabaw ruchowych z pokazywaniem części ciała: 

1.Części ciała 
Ręce do machania (dzieci machają rękami) 

nogi do skakania (dzieci tupią) 

palce do liczenia (dzieci pokazują palce) 

a zęby do mycia (dzieci szeroko się uśmiechają) 

Głowa do kiwania (dzieci kiwają głową na tak lub 

nie) 

uszy do słuchania (dzieci nadstawiają uszy) 

oczy do mrugania (dzieci mrugają powiekami) 

usta do śpiewania (dzieci śpiewają NANANA). 

2.Głowa, ramiona 
Głowa, ramiona, kolana, pięty 

Kolana, pięty, kolana, pięty 

Głowa, ramiona, kolana, pięty 

Oczy, uszy, usta, nos. 

(dzieci pokazują wszystkie wymieniana części ciała i 

twarzy) 

 

Zabawy rozciągające: 
1.Zabawa „Zegar”  

Dziecko siedzi w siadzie skrzyżnym i wykonuje: 

-skłon głowy w bok (w prawo i w lewo)- mówiąc 

jednocześnie „cyk-cyk” (zegar chodzi) 

-skłony głowy w przód i w tył mówiąc „bim-bam” 

(zegar bije godziny) 

-obszerne krążenia głowy, kilka razy w prawą stronę, 

a następnie w lewą – ze słowami „drrr…”(dzwoni 

budzik) 

 
 

2.Zabawa „Kwiatek rośnie”. 

Dziecko siedzi w siadzie skrzyżnym z tułowiem pochylonym 

do przodu. Na hasło „kwiatek rośnie” powoli prostuje tułów i 

wyciąga ręce jak najwyżej w górę. Na hasło „kwiatek więdnie” 

powoli wraca do pozycji wyjściowej 

 

 

Zadanie 1. Funkcjonowanie osobiste i społeczne ( Jagoda, Oliwia, Zuzanna) 

Drogi Rodzicu!Bardzo proszę abyś pomógł dziecku  w przepisaniu  poniższych zdań według wzoru. Na końcu  

mamy  napis ,,pogoda”- proszę aby  dziecko spojrzało w okno i  narysowało  zaobserwowaną pogodę np. chmura, 

deszcz, słońce. 

20 KWIECIEŃ  2021  ROK 

WTOREK 

TEMAT: ZWIERZĘTA HODOWLANE 

POGODA            WIOSNA 

https://www.youtube.com/watch?v=x7Wc4Rj22jI
https://www.youtube.com/watch?v=F6Ipxs-nWPY


Drogi Rodzicu! 

Proszę, aby dziecko dopasowało symbole do pór roku. 

 

Zadanie 2. (Jagoda, Zuzanna, Oliwia) 

Drogi Rodzicu! 

Poniżej znajduje się obrazek przedstawiający zwierzęta hodowlane, które mieszkają na wsi. 

Proszę, aby dziecko popatrzyło na niego i spróbowało samodzielnie nazwać/wskazać zamieszczone na 

nim zwierzęta. Jeżeli posiadacie Państwo możliwość odtworzenia filmu edukacyjnego na powyższy temat 

przekazuje link: https://www.youtube.com/watch?v=xrgowwp1V-U 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xrgowwp1V-U


Polecenia dodatkowe 

1.Proszę, aby dziecko pokazało krowę, owcę, konia. 

2.Proszę,aby dziecko pokazało zwierzę, które ma łaty. 

3.Proszę, aby dziecko pokazało zwierzę, na którym można jeździć. 

4.Proszę,aby dziecko pokazało zwierzę, które ma miękką sierść. 

Zadanie 3. (Jagoda, Oliwia, Zuzanna) 

Drogi Rodzicu 

Poniżej zamieszczam obrazek przedstawiający zwierzęta żyjące na wsi. Proszę, aby dziecko przyjrzało się 

jemu dokładnie , a następnie policzyło zwierzęta i wpisało w okienko właściwą liczbę. 

 

 

 

 



Zajęcia rozwijające komunikowanie się (Jagoda, Oliwia, Zuzanna) 

Zadanie 1. 

Drogi Rodzicu! 

Proszę, aby dziecko samodzielnie odczytało  lub wysłuchało tekst o zwierzętach, które żyją na wsi. 

 NA  WSI  ROLNIK  MA DUŻO  PRACY. 

RANO  KARMI ZWIERZĘTA. 

ROLNIK  HODUJE: KROWĘ, KONIA, ŚWINIĘ  I OWCĘ. 

KROWA  DAJE  DUŻO MLEKA. OWCA DAJE WEŁNĘ. 

KOŃ  PRACUJE  W POLU. 

Polecenia dodatkowe do tekstu 

Drogi Rodzicu! 

1.Proszę, aby dziecko przepisało zdania do zeszytu.         (  Oliwia, Jagoda, Zuzanna) 

2.Proszę ,aby dziecko uzupełniło następujące zdania            ( Jagoda, Zuzanna) 

MA DUŻO PRACY NA WSI …………………. 

ZWIERZĘTA KTÓRE HODUJE ROLNIK TO………………. 

DAJE DUŻO MLEKA…………………………….. 

3. Proszę, aby dziecko w powyżej zamieszczonym tekście zaznaczyło czerwona kredką samogłoski  

( a, o, u, y, i, e)       (Oliwia)           

Zadanie 2. (Jagoda, Oliwia, Zuzanna) 

Proszę, aby dziecko wpisało literę pod odpowiednim znakiem i odczytało hasło.  

 

Zajęcia rozwijające kreatywność  ( Oliwia, Jagoda, Zuzanna) 

Drogi Rodzicu! 

Proszę, aby dziecko pomalowało kredkami, pastelami obrazek ze zwierzętami wiejskimi, Pomalowane zwierzęta należy wyciąć , 

przykleić na kartkę od bloku. Następnie można dokleić lub dorysować elementy tak, żeby stworzyć wiejską zagrodę  

(dorysowujemy płot, drzewa, budynek – pracę można wykonać technika dowolną, zwierzątka można również wyciąć z gazet lub 

ulepić z plasteliny ).Poniżej zamieszczam przykładową zagrodę .  



         

 

 

Środa 14.04.2021  

ZADANIE 1.  Funkcjonowanie osobiste  i społeczne  ( Jagoda, Oliwia, Zuzanna) 

Drogi Rodzicu! 

Bardzo proszę abyś pomógł dziecku  w przepisaniu  poniższych zdań według wzoru. Na końcu  mamy  napis 

,,pogoda”- proszę aby  dziecko spojrzało w okno i  narysowało  zaobserwowaną pogodę np. chmura, deszcz, słońce. 

21  KWIECIEŃ  2021  ROK 

ŚRODA 

TEMAT: PTACTWO DOMOWE 

POGODA            WIOSNA 

 



Zadanie 2. ( Oliwia, Jagoda, Zuzanna) 

Drogi Rodzicu! 

Proszę, aby dziecko odczytało/odsłuchało poniżej zamieszczonych zagadek i wskazało odpowiednią odpowiedź ( 

połączyło linią zdjęcie z zagadką) 

1. JAJKA  ZNOSI , ŚPI  W  KURNIKU  NA GRZĘDZIE. OD RANA SŁYCHAĆ  JEJ GDAKANIE 

WSZĘDZIE. 

2. DZIÓB POMARAŃCZOWY I  BIAŁE PIÓRKA  MAJĄ. GDY WIDZĄ ZIARNO, GŁOŚNO GDAKAJĄ. 

3. OD RANA W KURNIKU LUBIĄ PIAĆ. KUKURYKU!- ZNACZY, ŻE PORA WSTAĆ. 

 

 

                    
   KOGUT                                  KURA                                  GĘŚ 

 

Polecenia dodatkowe 

 Drogi Rodzicu! 

Proszę , aby dziecko: 

1. Wskazało /nazwało poszczególne części ciała kury (  dziób , nogi , oczy, skrzydła, pióra). 

Zadanie 3. ( Oliwia, Jagoda, Zuzanna) 

Drogi Rodzicu! 

Proszę ,aby dziecko wkleiło  obok kur tyle jajek, ile wskazuje cyfra. 

 

 

 



Wychowanie  fizyczne   (Jagoda, Oliwia, Zuzanna) 

Temat: Improwizacje ruchowe. Zabawy przy muzyce. 

Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom sposoby wykonania ćwiczeń oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich 

wykonaniu. Z góry dziękuję. 

 

Rozgrzewka:  

Proszę udostępnić dzieciom nagranie z rytmiczną rozgrzewką: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo 

 

Rozgrzewka przy braku dostępu do Internetu: Trucht w miejscu 2-3min., krążenia ramion w przód, krążenia ramion w 

tył, pajacyki, przysiady. 

 

Improwizacje przy muzyce: 

Proszę o włączenie ulubionej muzyki dziecka. Dziecko odczuwa muzykę i wyraża ją w ruchu (tańczy, biega, skacze, 

porusza się oddając rytm, zmienne tempo i nastrój muzyki) 

 

Przykładowa improwizacja ruchowa przy muzyce z chusteczkami: 

https://www.youtube.com/watch?v=rBHa1hhjekI 

 

Improwizacja ruchowa przy muzyce z tasiemkami: 

https://www.youtube.com/watch?v=gW7QOE7zp7g 
 

Zabawy rozciągające: 
1. .Zabawa „Budowanie domu”. 

Dziecko siedzi w siadzie skrzyżnym i „buduje dom”. 

Podnosi jedną rękę i ustawia dłoń nad głową – to jest 

„parter”. Następnie nad głową, nad pierwszą dłonią 

ustawia drugą dłoń – „pierwsze piętro”. Tak kolejno 

buduje piętra do maksymalnego wyciągnięcia rąk w 

górę. Na koniec „buduje dach” – łącząc w górze palce 

obu dłoni. 

 
 

2. Ćwiczenie „Samolot”. Dziecko w leżeniu przodem unosi 
ręce w bok i odrywa klatkę piersiową od podłogi na kilka 
sekund, następnie opuszcza ręce, przetacza się raz w prawo, 
raz w lewo, powtarzając ćwiczenie. 
 

 

 

Zajęcia rozwijające kreatywność  ( Zuzanna, Oliwia, Jagoda) 

Zadanie 1.  

Drogi Rodzicu! 

Proszę, aby dziecko odnalazło w każdym rzędzie dwa takie same obrazki , a następnie je pokolorowało. 

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo
https://www.youtube.com/watch?v=rBHa1hhjekI
https://www.youtube.com/watch?v=gW7QOE7zp7g


 

Zadanie 2.( Jagoda, Oliwia, Zuzanna) 

Drogi Rodzicu! 

Jeżeli posiadasz w domu piórka to proszę, aby dziecko wykleiło nimi zamieszczony obrazek. Jeżeli nie 

posiadacie piórek to można wykorzystać plastelinę lub bibułę. 

 

 



Zajęcia rozwijające kreatywność (muzyka -środa) 

TEMAT ZAJĘĆ:  Rozpoznajemy i naśladujemy odgłosy z najbliższego otoczenia – 

zwierzęta domowe.   
Proszę o przesłanie kart pracy lub wykonanie zdjęcia  z przebiegu zajęć i przesłanie do wychowawcy 

Rodzicu, tymi słowami zawsze witamy się na zajęciach. Podczas czytania ilustrujemy tekst : witamy się – 

rozkładamy ręce na boki i kłaniamy się, mamy humor – pokazujemy uśmiech  na twarzy, słońce – 

wskazujemy ręką okno, pani wita – witamy się ze wszystkimi, podajemy rękę. 

Dzień dobry, dzień dobry, wszyscy się witamy, dzień dobry, dzień dobry,  dobry   humor mamy.  

Dzień dobry, dzień dobry, słońce jasno świeci, dzień dobry, dzień dobry, pani wita dzieci... 

 

1. Na dzisiejszych zajęciach będziemy bawić się głosem,  odgadywać  i naśladować odgłosy zwierząt 

domowych. Proszę o wysłuchanie wiersza pt „Na wiejskim podwórku” Uczniom, którzy nie mają dostępu 

do Internetu,  proszę wiersz przeczytać lub dziecko czyta samodzielnie. 

                                            https://www.youtube.com/watch?v=qdSWYcTk2as 

 

2. Po wysłuchaniu wiersza proszę przeczytać dziecku jeszcze raz a w trakcie czytania dziecko odszukuje i pokazuje 

dane zwierzątko. Jednocześnie pytamy dziecko. Jak robi…krowa itd. Powtarzajcie głos kilka razy, wskazując na 

ilustrację 

Na podwórko dumne matki prowadziły swoje dziatki: 

Krowa – łaciate cielątko,  Koza – rogate koźlątko, Owca – kudłate jagniątko, Świnka – różowe prosiątko,  

Kurka – pierzaste kurczątko, Gąska – puchate gąsiątko, Kaczka – żółte kaczątko,  

Każda prowadzi swoje dzieciątko! 

Wtem ujrzały pieska Burka, który urwał się ze sznurka.  Tak się bardzo przestraszyły, że aż dzieci pogubiły. 

Krowa – łaciate cielątko, Koza – rogate koźlątko, Owca – kudłate jagniątko, Świnka – różowe prosiątko,  

Kurka – pierzaste kurczątko, Gąska – puchate gąsiątko, Kaczka – żółte kaczątko,  

Każda zgubiła swoje dzieciątko! 

Wtem gospodarz konną furką wjechał prosto na podwórko.  

Zszedł czym prędzej ze swej furki, zamknął Burka do komórki. 

Lamentują biedne mamy: „Co my teraz zrobić mamy?”. 

Wtem z kryjówek wyszły dziatki, odnalazły swoje matki: 

Krowę – łaciate cielątko, Kozę – rogate koźlątko, Owcę – kudłate jagniątko, Świnkę – różowe prosiątko,  

Kurkę – pierzaste kurczątko, Gąskę – puchate gąsiątko, Kaczkę – żółte kaczątko,  

Znalazło mamę każde dzieciątko. 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qdSWYcTk2as


3. Ostatnim zadaniem będzie, aby dziecko dopasowało zwierzę z głosem łącząc je linią. 

 

Czwartek 22.04.2021  

Funkcjonowanie osobiste i społeczne ( Jagoda, Oliwia, Zuzanna) 

Zadanie 1. 

Drogi Rodzicu! 

Bardzo proszę abyś pomógł dziecku  w przepisaniu  poniższych zdań według wzoru. Na końcu  mamy  napis 

,,pogoda”- proszę aby  dziecko spojrzało w okno i  narysowało  zaobserwowaną pogodę np. chmura, deszcz, słońce. 

22  KWIECIEŃ  2021  ROK 

CZWARTEK 

TEMAT: KURNIK  

POGODA            WIOSNA 

Zadanie 2. (Jagoda, Oliwia ,Zuzanna) 

Drogi Rodzicu! 

Proszę , aby dziecko spojrzało na poniżej zamieszczone obrazki , które przedstawiają przykładowe kurniki, 

w których mieszka ptactwo domowe. 

 



Proszę , aby dziecko odczytało /odsłuchało tekst i przepisało zdania do zeszytu. 

KURA  WYSIADYWAŁA JAJKA  W KURNIKU.  

Z  JAJEK WYLUŁY SIĘ KURCZĄTKA. 

ONE SĄ TAKIE  MAŁE.,,PI”, ,,PI” !  - SŁYCHAĆ  

W CŁYM  KURNIKU. KURCZACZKI  SĄ  

GŁODNE. ONE JEDZĄ  ZIARNO.   

 

Proszę, aby dziecko pokazało: 

- co je kurczątko 

- z czego wykluwa się kurczątko  

                       

        KURA                         KURCZĄTKO              JAJKO                     ZIARNO 

Zadanie 3. (Jagoda, Oliwia  Zuzanna) 

Drogi Rodzicu! 

 Proszę , aby dziecko odczytało/odsłuchało treści poniższej zamieszczonego zadania i wykonało 

następujące polecenia.  

TO  JEST  GRZĘDA NA KTÓREJ SIEDZĄ KURY W KURNIKU. 

NA PIERWSZEJ  GRZĘDZIE OD GÓRY PRZYKLEJ  3   KURY. 

NA TRZECIEJ  GRZĘDZIE  PRZYKLEJ  2  KURY. 

NA  CZWARTEJ  GRZĘDZIE  4  KURY. 

POZOSTAŁE   KURY PRZYKLEJ NA  DRUGIEJ GRZĘDZIE. 

ILE JEST WSZYSTKICH  KUR W KURNIKU    ( napisz)  

 



 

Zajęcia rozwijające kreatywność ( Jagoda, Oliwia, Zuzanna) 

Drogi Rodzicu! 

Proszę, aby dziecko dopasowało fragmenty obrazka do zwierząt i je pokolorowało. 

 

 



Drogi Rodzicu! 

Jeżeli posiadasz w domu piórko to proszę , aby dziecko ,dmuchało w piórko w taki sposób, żeby się ono 

unosiło .Jest to zabawa relaksacyjna dla dzieci. 

TANIEC Z PIÓRKIEM - zabawa relaksacyjna dla dzieci - YouTube 

Zajęcia rozwijające kreatywność  - muzyka (Jagoda, Oliwia, Zuzanna) 

TEMAT ZAJĘĆ:   Zabawa ruchowa do piosenki „Gdacze kura” 

Rodzicu, tymi słowami zawsze witamy się na zajęciach. Podczas czytania ilustrujemy tekst : witamy się – 

rozkładamy ręce na boki i kłaniamy się, mamy humor – pokazujemy uśmiech  na twarzy, słońce – 

wskazujemy ręką okno, pani wita – witamy się ze wszystkimi, podajemy rękę. 

Dzień dobry, dzień dobry, wszyscy się witamy, dzień dobry, dzień dobry,  dobry   humor mamy.  

Dzień dobry, dzień dobry, słońce jasno świeci, dzień dobry, dzień dobry, pani wita dzieci... 

 

1. Drogi rodzicu, kliknij w podany niżej link i odsłuchajcie wspólnie piosenki. Uczniom, którzy nie mają 

dostępu do Internetu,  proszę przeczytać tekst piosenki lub dziecko czyta samodzielnie. Po zapoznaniu się  

z tekstem odsłuchajcie / przeczytajcie jeszcze raz i bawcie się tekstem, naśladujcie to wszystko, co robi 

kura: gdaczcie, podskakujcie itd.  

 Podczas refrenu śpiewamy ko, ko,  klaszczemy, tupiemy, uderzamy dłonią  o uda.  

MIŁEJ ZABAWY 😊 

                  Śpiewające Brzdące - Gdacze kura: Ko, Ko, Ko - Piosenki dla dzieci - YouTube 

„GDACZE KURA” 

1. Pewna kura na podwórzu ciągle gdacze, ciągle gdacze, 

A gdy gdacze to wysoko w górę skacze, w górę skacze,  

Bardzo głośno i bez przerwy hałasuje, hałasuje,  

I się niczym, ani nikim nie przejmuje, nie przejmuje. 

    Ref. Z rana ko, ko, ko, ko,          klaszczemy 

                 W nocy ko, ko, ko, ko,         tupiemy jedna nogą 

                 Przez dzień cały ko, ko, ko, tupiemy drugą nogą 

                 Ciągle ko, ko, ko, ko,           tupiemy naprzemiennie 

                 Tylko ko, ko, ko, ko,            uderzamy  o uda 

                 Na okrągło ko, ko, ko!          klaszczemy 

2. Na podwórzu kura dzioba nie zamyka, nie zamyka, 

Chociaż przy niej każdy uszy swe zatyka, swe zatyka, 

Tym hałasem wszystkich wkoło denerwuje, denerwuje, 

Więc na karę kura za to zasługuje, zasługuje. 

 

        Ref. Z rana ko, ko, ko, ko,          klaszczemy 

                 W nocy ko, ko, ko, ko,         tupiemy jedna nogą 

                 Przez dzień cały ko, ko, ko, tupiemy drugą nogą 

                 Ciągle ko, ko, ko, ko,           tupiemy naprzemiennie 

                 Tylko ko, ko, ko, ko,            uderzamy  o uda 

                 Na okrągło ko, ko, ko!          klaszczemy 

Wychowanie fizyczne ( czwartek)   Jagoda, Oliwia, Zuzanna 

Temat: Zabawy z czworakowaniem. 

Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom sposoby wykonania ćwiczeń oraz pomóc w prawidłowym i 

bezpiecznym ich wykonaniu. Z góry dziękuję. 

https://www.youtube.com/watch?v=tCDwKK1AZyE
https://www.youtube.com/watch?v=QPqALIknKwY


Rozgrzewka: 1.Trucht w miejscu 2-3 minuty. 2.Pajacyki 10-15 powtórzeń. 3. Skip A (bieg miejscu z wysokim unoszeniem 

kolan) 60 sek. 4. Skip C (bieg w miejscu pięty zbliżają się do pośladków) 60 sek. 
5. Przysiady na całych stopach 10-15 powtórzeń. 

Ćwiczenia: Wykonujemy 6-8 powtórzeń. 

1. Dziecko chodzi na czworakach z 
wyprostowanymi nogami i wysoko 
uniesionymi biodrami. 

 
 
2.Dziecko w klęku podpartym chodzi na 
czworakach, uginając ręce w łokciach i lekko 
dotykając nosem podłoża (udaje kury 
zbierające ziarenka). 

 
 
3.Dziecko chodzi na czworakach popychając 
piłkę głową. 

 
 
4.Dziecko w klęku podpartym nie odrywając 
dłoni i kolan, uginając ręce, uderza piłkę 
głową. Stara się, aby piłka potoczyła się jak 
najdalej. 

 
 
5.Dziecko j/w stara się trafić piłką do 
„bramki” (między dwa przedmioty). 

 
 
6.Na czworakach przechodzi pod laską. 

 

7. Rodzic stoi w rozkroku. Dziecko biega na 
czworakach wokół jego nóg, wykonując ósemki. 

 
 
8.Rodzic trzyma pionowo obręcz, dziecko na 
czworakach przechodzi przez obręcz, następnie 
obiega rodzica. 

 
 
9.Rodzic wolno toczy obręcz, dziecko stara się 
przejść przez nią. 

 
 

Ćwiczenie oddechowe: 

Zrób wdech nosem i unieś ramiona w kierunku 

szyi. Zrób wydech ustami opuszczając ramiona. 

 

Źródło: Sławomir Owczarek „Gimnastyka przedszkolaka”, Joyce Gavin „Pilates”. 

Piątek 23.04.2021 

ZADANIE 1.  Funkcjonowanie osobiste  i społeczne  ( Jagoda, Oliwia, Zuzanna) 

Drogi Rodzicu! 

Bardzo proszę abyś pomógł dziecku  w przepisaniu  poniższych zdań według wzoru. Na końcu  mamy  napis 

,,pogoda”- proszę aby  dziecko spojrzało w okno i  narysowało  zaobserwowaną pogodę np. chmura, deszcz, słońce. 



23   KWIECIEŃ  2021  ROK 

PIĄTEK  

TEMAT: PRODUKTY  POCHODZENIA  ZWIERZĘCEGO  

POGODA            WIOSNA 

Zadanie 2. (Jagoda, Oliwia, Zuzanna) 

Drogi Rodzicu! 

Proszę ,aby dziecko nazwało produkty i określiło ich pochodzenie  oraz dopasowało produkty do etykiet z nazwami 

zwierząt.( Można również poćwiczyć z dzieckiem w domu, pokazując różne produkty, a dziecko niech  samo określi 

pochodzenie produktu). 

 

Proszę, aby dziecko zaznaczyło czerwoną pętlą produkty, które należy przechowywać w lodówce. 

Zajęcia rozwijające kreatywność ( Jagoda, Oliwia, Zuzanna) 

Drogi Rodzicu! 

Proszę, aby dziecko samodzielnie narysowało( można również wyciąć z gazetek reklamowych, czasopism) trzy 

produkty pochodzenia zwierzęcego, które lubi najbardziej jeść. Można również przygotować ulubiona potrawę dziecka  

np. jajecznicę, twarożek. 

 

 



Religia  23.04.2021 

TEMAT: OPOWIEŚĆ O MIŁOSIERNYM SAMARYTANINIE 

Drogi Rodzicu, Kochany Uczniu 

Wysłuchaj fragmentu Pisma Świętego z Ewangelii wg św. Łukasza http://www.biblijni.pl/%C5%81k,10,30-37 

Odpowiedz na pytania: 

– Co spotkało człowieka w podróży? 

- Który z trzech ludzi przechodzących obok pokazał, że go kocha? 

 – Co każdy z nich zrobił? 

Samarytanin zobaczył, wzruszył się, podszedł, opatrzył, zawiózł do gospody czyli hotelu, pielęgnował, dał dwa 

denary. To są czyny miłości bliźniego czyli drugiego człowieka. 

Pan Jezus zachęca nas, byśmy okazywali się bliźnimi dla każdego człowieka, zwłaszcza tego, który potrzebuje naszej 

pomocy. Nie wystarczy patrzeć na nieszczęście drugiego  i mu współczuć. Miłość trzeba okazywać czynami, 

wykorzystując wszystkie nasze umiejętności i zdolności, bo kochać to znaczy pomagać drugiemu człowiekowi. 

Pomagajmy wszystkim ludziom – nawet tym których mniej lubimy.  

Zachęcam do obejrzenia bajki animowanej o miłosiernym samarytaninie 

https://www.youtube.com/watch?v=tNa82Sj_30U 

Zadanie dla chętnych 

Po obejrzeniu bajki narysujcie jedną scenkę, która najbardziej Wam się spodobała. 

W czasie wieczornej modlitwy pomódlcie się za wszystkich, którzy pomagają osobom potrzebującym, a szczególnie 

za służbę zdrowia, która naraża swoje zdrowie i życie opiekując się osobami chorymi. 

 

Wychowanie fizyczne  23.04.2021 

Temat:  „Ruch jest łatwy” - jak zamienić bierność na aktywność?  

Proszę Rodziców o pokazanie dzieciom rysunków i przeczytanie pytania.  

Uczniowie wskażcie właściwą odpowiedź:  

Które postępowanie jest właściwe? 

 
 

 

 

 

Udowodnijcie dziś swoją aktywność i pobawcie się. Możecie potańczyć, poturlać się na dywanie, 

porzucać do celu, poodbijać balonem, pojeździć rowerem lub pograć w piłkę. 

 

 

 

http://www.biblijni.pl/%C5%81k,10,30-37
https://www.youtube.com/watch?v=tNa82Sj_30U


Kółko plastyczne  (Jagoda, Oliwia, Zuzanna) 

Temat: „Latawce”- wyklejanka z kolorowej bibuły 

Dzień dobry tym razem bardzo proszę o pomoc rodziców w wykonaniu zadania 

Potrzebne materiały 

Listewki, nożyczki, klej, bibuła,  

Proszę oglądnijcie film i wykonajcie pracę 

https://www.youtube.com/watch?v=1_1qhFPuY3M  
 

 Jeżeli nie macie możliwości skorzystania z internetu to pomalujcie farbami rysunek 

 

Zajęcia z psychologiem 19.04.2021 poniedziałek      (Zuzanna) 

Drogi rodzicu, poniższe zadanie ma wesprzeć rozwój emocjonalny Zuzanny. W zadaniu znajdziesz 

ilustracje z różnymi sytuacjami, ich opisem oraz obrazki z emocjami. Obrazki posiadają numery, dalej 

znajdziesz opisy, które im odpowiadają. Do każdej emocji pasują 4 sytuacje z ilustracji.  

Dziecku należy przeczytać zamieszczoną instrukcję i poinformować o trzech etapach zadania. 

Etap 1.  Dziecko ma za zadanie wyciąć obrazki sytuacji oraz emocji. 

Instrukcja dla dziecka: „Wytnij obrazki”. 

Etap 2. Daj dziecku obrazki z emocjami. Przemieszaj ilustracje z sytuacjami. Przeczytaj Zuzi instrukcję do 

etapu 2. Następnie podawaj dziecku po 1 obrazku z sytuacją czytając mu jej opis (tak by w czasie czytania 

mógł patrzeć na ilustrację). Zadaniem dziecka jest wskazać obrazek z emocją, jaką czuje bohater ilustracji. 

Instrukcja dla dziecka: „Za chwilę pokażę Ci ilustrację z osobami w różnych sytuacjach. Przeczytam Ci też, 

co się na nich wydarzyło. Twoim zadaniem będzie pokazać, co czuje osoba z obrazka. Zrób to pokazując 

palcem obrazek z odpowiednią emocją. Przed sobą masz twarze pokazujące „złość” i „strach”.  

Etap 3. Instrukcja dla dziecka: „Przyklej zestaw z buzią i pasującymi do niej sytuacjami na kartkę papieru, 

każdą emocję na innej.” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1_1qhFPuY3M


Opisy ilustracji: 

1. Chłopiec nie trafił piłka do kosza. 

2. Inny chłopak chce chłopcu zabrać śniadanie. 

3. Przyjaciele się pokłócili. 

4. Rodzic mówi dziecku, że łamie zasady. 

1. Duży pies głośno szczeka. 

2. Dorosły krzyczy i macha rękoma nad dzieckiem. 

3. W pokoju dziewczynka jest sama i nic nie widzi w ciemności. 

4. Jest głośna burza z piorunami.  

 



AAC  19.04.2021 poniedziałek  (Oliwia) 

DROGI RODZICU !POMÓŻ DZIECKU WYKONAĆ GESTY OBRAZUJĄCE ZWIERZĘTA ORAZ WSKAZYWAĆ ZWIERZĘTA 

ODPOWIADAJĄCE GESTOM MAKATONU.PREZENTUJ GESTY I POKAZUJ ODPOWIEDNI RYSUNEK. 

NASTĘPNIE POPROŚ DZIECKO, ABY POKAZAŁO GEST I WSKAZAŁO OBRAZEK 

 

  

 



AAC   21.04.2021  środa  (Jagoda),              22.04.2021 czwartek (Zuzanna) 

DROGI RODZICU ! POMÓŻ DZIECKU PRZECZYTAĆ CZYTANKĘ.JEDNOCZEŚNIE WSKAZUJĄC ODPOWIEDNIE OBRAZKI-

SYMBOLE .ZRÓB TO POWOLI, NIECH DZIECKO MA CZAS NA SKOJARZENIE TREŚCI Z SYMBOLEM .NASTĘPNIE 

PONOWNIE PRZECZYTAJ TEKST I POPROŚ DZIECKO , ABY TO ONO WSKAZYWAŁO SYMBOLE. 

 

AAC  22.04.2021  czwartek   (Jagoda)                23.04.2021 piątek  (Zuzanna) 

DROGI RODZICU ! KORZYSTAJĄC Z OPISANYCH TU SYMBOLI WYTŁUMACZ DZIECKU ZASADY DOTYCZĄCE POŻYCZANIA 

I UŻYWANIA POŻYCZONYCH RZECZY .ODCZYTUJ NAPISY NA SYMBOLACH JEDNOCZEŚNIE JE POKAZUJĄC.JEŚLI TRZEBA 

POMÓŻ DZIECKU WSKAZYWAĆ JE POLCEM.ZRÓBCIE TO POWOLI. 

 



 

AAC  23.04.2021  piątek    (Oliwia)   DROGI RODZICU !  

POWTÓRZCIE POZNANE GESTY MAKATONU. 

ZADAJ DZIECKU PYTANIA DOTYCZĄCE OBRAZKÓW ZWIERZĄT. 

POPROŚ, ABY WSKAZAŁO : 

GDZIE BARAN MA GŁOWĘ? 

GDZIE BARAN MA ROGI? 

GDZIE BARAN MA OGON? 

GDZIE BARAN MA NOGI ? 
 

PODOBNE PYTANIA SKIERUJ DO POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT. 

 GDZIE BIEDRONKA MA GŁOWĘ? 

GDZIE BIEDRONKA MA NÓŻKI ? 

GDZIE BIEDRONKA MA KROPKI? 

 JAKI MA KOLOR ? 

GDZIE BOCIAN MA DZIÓB? 

JAKIEGO KOLORU JEST DZIÓB? 

GDZIE MA NOGI ? 



Zajęcia logopedyczne  (środa 21.04.2021)    Jagoda 

Zadania Logopedyczne 
 

Ćwiczenia oddechowe 
 

Aby pięknie mówić potrzebny jest długi, pełny oddech . W tym tygodniu poćwiczcie 

wydłużanie oddechu w zabawach, które są proste i lubiane przez dzieci. Podaję poniżej 

pomysły ćwiczeń oddechowych . Miłej zabawy! 

 

 - puszczanie baniek mydlanych, 

 

- nadmuchiwanie balonika, 

 

- dmuchanie piórka- utrzymywanie piórka w powietrzu poprzez ciągły wydech, przesuwanie 

piórka wydechem jak najdalej po stole itp. Piórko można zastąpić fragmentem chusteczki 

higienicznej, 

 

- burza w szklance wody- wydmuchiwanie przez rurkę umieszczoną w szklance z wodą 

strumienia powietrza do wytworzenia bąbelków- jak najdłużej ! 

 

Chuchanie, dmuchanie i zabawy oddechem to super zabawa i przygotowanie przepony          

i płuc do pięknej artykulacji !  

  

 

  

Zajęcia logopedyczne ( środa 21.04.2021)    Oliwia 

Zadania Logopedyczne 
 

Ćwiczenia słuchowe 
 

Aby pięknie mówić potrzebna jest nam wrażliwość słuchowa .  W tym tygodniu 

poćwiczcie słuch  w zabawach, które są proste i lubiane przez dzieci. Podaję poniżej 

pomysły ćwiczeń słuchowych . Miłej zabawy! 

 

- zamknij oczy i spróbuj nazwać dźwięki , które słyszysz - pomyśl, które słyszysz głośno                 

i blisko, a które słyszysz ciszej - za oknem , za drzwiami,  

 

- na spacerze zwracaj uwagę na otaczające dźwięki- nazywaj je , opisuj sytuacje , w których 

występują, 

 

- w parze pobaw się w króla dźwięku-  zamknij oczy i zgadnij , z jakiego kierunku słyszysz 

głos drugiej osoby, 

 

- stań za dzieckiem i  w różnej odległości oraz z różnych kierunków- wołaj, stukaj, klaskaj lub 

potrząsaj różnymi  przedmiotami, – sprawdź , czy dziecko identyfikuje  dźwięk, czy obraca 

głowę w kierunku dźwięku. 

 

Uwrażliwianie słuchowe pomaga identyfikować dźwięki mowy i je rozróżniać. Znajdźcie 

czas kilka razy w tygodniu na takie zabawy.  

 

 

 

 

 



 

Rewalidacja  22.04.2021 (czwartek)  Oliwia 

 Co robi misio? Czynności. Sekwencje. 

Rodzicu, pomóż wykonać zadanie. Przeczytaj polecenie. Możecie wyciąć obrazki z prawej strony i przykleić obok 

takich samych czynności, które wykonuje miś. 

 

 

 

2. Sekwencje 

Pomaluj wagoniki wg wzoru, np. czerwony – niebieski – czerwony -  niebieski… 

 



Rewalidacja 22.04.2021 ( czwartek)   Jagoda  

Czytamy 

Rodzicu, przeczytaj polecenie. Proszę pomóc w razie konieczności. 

Jagodo,  przeczytaj teksty. Pokoloruj obrazki. 

 

Rewalidacja  czwartek  22.04.2021   ( Jagoda) 

Rewalidacja-zadania  Opr.K.O 

 

1. Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie 

    Odczytaj sylaby, połącz je w wyrazy. Zapisz cały wyraz do zeszytu. 

 

JA- BŁO-NIE                     WI-ŚNIE 
 

GRU-SZE                          ŚLI-WY 
 

2.  Rodzicu proszę poćwicz z dzieckiem powtarzanie sylab. 

PA  MA   FA   DA   WA   TA  CA  NA 
 

WE MU  SI  CE  RU FU  RI   DY    
 

A-SA   U-LA   I-RA    E-MU 
 



3.  Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie. 

     Przepisz cyfry do zeszytu, pod każdą cyfrą narysuj tyle kropek ile wskazuje cyfra. 

     

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
 
 Rewalidacja  środa   21.04.2021      Jagoda 

 

1. Rodzicu przeczytaj dziecku polecenie. Poniżej są zestawy literkowe. Zadaniem jest wykreślenie 

wszystkich samogłosek I zapisanie  ich, tyle razy, ile razy dane litery występują. Wzór jest poniżej. 

 

 SAMOGŁOSKI -A ,E, I, O,  U,Y 
 

Wzór-   T, C, Y, R, Y, G, Y, –  Y, Y, Y. 

 

A,  B, A,  C,  A, W,  A,  P,  R,  A-…………………………… 

 

C, U, S ,  U, U, T, D, U , P, U-………………………………. 

 

W, O, Z, O, F, O, O, S, D, O-………………………………… 

 

S, E , E ,E , R, T, E, E, K, E-…………………………………. 
 
2. Rodzicu proszę przeczytaj dziecku polecenie. Pierwsze 2 zdania- czyta-powtarza dziecko, kolejne proszę odczytać. Odpowiedzcie na pytania 

poniżej. 

 

WIO-SNA W SA-DZIE. 

 

JEST JUŻ WIO-SNA. ROBI SIĘ CIEPŁO.  ŚWIECI SŁOŃCE. 

 

 W SADACH ZAKWITAJĄ DRZEWA OWOCOWE: JABŁONIE, GRUSZE, ŚLIWY. 

 

KWITNĄ TEŻ KRZEWY OWOCOWE: AGREST, MALINY, PORZECZKI. 

 

NAJPIERW NA DRZEWACH I KRZEWACH 

 

 POJAWIAJĄ SIĘ BIAŁE ALBO RÓŻOWE KWIATY. 

 

Z TYCH KWIATÓW WYROSNĄ OWOCE. 

 

Pytania: 
Co kwitnie w sadzie wiosną? 

Jakie mamy drzewa owocowe? 

Jakie mamy krzewy owocowe? 
 

 

Rewalidacja  22.04.2021   czwartek  ( Zuzanna) 

 
1. Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie. Do podanych wyrazów w liczbie mnogiej dopisz wyrazy w liczbie pojedyńczej, 

według wzoru. 

 

JABŁONIE-  jedna     jabłoń                         CZEREŚNIE- jedna    ………… 

 

GRUSZE-    jedna      ………….                     MORELE -     jedna   …………. 

 

WIŚNIE-     jedna       ………….                    PORZECZKI -  jedna   …………. 
 



2. Rodzicu przeczytaj dziecku polecenie. Poniżej są zestawy literkowe. Zadaniem jest wykreślenie wszystkich samogłosek I 

zapisanie  ich, tyle razy,ile razy dane litery występują. Wzór jest poniżej. 

 

 SAMOGŁOSKI -A ,E, I, O,  U,Y(a,e,i,o,u,y) 

 

 Wzór-   t, c, y, r, y, g, y, –  y,y,,y 

 

a,  b, a,  c, a, w,  a, p,  r,  a-  …………………………… 

 

c, u, s, u, u, t, d, u , p, u-      …………………………… 

 

w, o, z, o, f, o, o, s, d, o-      …………………………… 

 

s, e, e, ,e , r, t, e, e, k, e-    ……………………………… 

 

 

 
Rewalidacja  21.04.2021  środa   ( Zuzanna) 
 

1.  Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie.Naucz się czytać. 
 

WIOSNA W SADZIE. 

 

 W SADACH ZAKWITAJĄ DRZEWA OWOCOWE: JABŁONIE, GRUSZE, ŚLIWY. 

 

KWITNĄ TEŻ KRZEWY OWOCOWE: AGREST, MALINY, PORZECZKI. 

 

NAJPIERW NA DRZEWACH I KRZEWACH 

 

 POJAWIAJĄ SIĘ BIAŁE ALBO RÓŻOWE KWIATY. 

 

Z TYCH KWIATÓW WYROSNĄ OWOCE. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

2. Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie. Uzupełnij rozpoczęte zdania odpowiednio dobranymi wyrazami poniżej. Pamiętaj 

o przecinkach. 

 

W  SADZIE KWITNĄ DRZEWA OWOCOWE: 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

KWITNĄ TEŻ KRZEWY OWOCOWE: 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

jabłonie, agrest, grusze, czereśnie, wiśnie, porzeczki, morele, maliny. 

 

 

 
 


