
PIĄTEK –  8.05.2020 

 PROPOZYCJE ZABAW NA DZIŚ 

Zabawa z elementem podskoku -  Skoki pajacyka 

Dziecko podskakuje jak pajacyk, zwarto-rozkrocznie, w miejscu. Na sygnał: Hop! – obraca się tyłem i 

powtarza podskoki pajacyka. 

Zabawa – Lustro 

Stoimy z dzieckiem w parze, przodem do siebie. Rodzic jest lustrem. Pokazuje dowolne ruchy, a 

dziecko go naśladuje. Potem następuje zamiana ról. I tak bawimy się, dopóki zabawa sprawia  frajdę :) 

Wyścig ziarenek 

Przygotuj kartkę, słomkę do napojów i ziarenko fasoli. Na kartce narysuj drogę – dwie linie ułożone 

około 2 cm od siebie. Na początku narysuj linię startu, a na końcu – linie mety. Droga może być kręta 

– stopień skomplikowania zależy od możliwości dziecka. Ułóż ziarenko na początku drogi poproś 

dziecko, aby dmuchając przez słomkę przeprowadziło ziarenko do mety. 

ZABAWY NA  POWIETRZU 

Czynności pielęgnacyjne w Zielonym ogródku. Rozmowa o  dostrzeżonych zmianach. Zabawy z piłką. 

CZYNNOŚCI SAMOOBSŁUGOWE 

Uczymy samodzielności w ubieraniu i zdejmowaniu ubrań wierzchnich, zwracamy uwagę na 

kolejność nakładania części garderoby. 

MIŁEGO  DNIA :) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  

CZWARTEK –  7.05.2020 

Temat: WARSZAWA 

Witajcie Pszczółki zapraszam Was w podróż do Warszawy! 

1. Ćwiczenia z mapą Polski. 

-wodzenie pacem wzdłuż granic kraju 

-Wodzenie palcem wzdłuż rzeki Odry poczynając od gór, czyli od źródła 

- tak samo kreślimy bieg rzeki Wisły, pokazując po drodze miasto Kraków i koniecznie Warszawę. 

2. Posłuchajcie teraz wiersza czytanego przez rodzica. 

„Wszyscy kochamy naszą stolicę” 

Czesław Janczarski 

Wszyscy kochamy naszą stolicę 



stare ulice, nowe ulice. 

Most nad rzeką i fale Wisły 

Statek na fali i piasek złocisty. 

Szerokie place, parki zielone 

i tramwajowy, srebrzysty dzwonek 

Stado gołębi, co chmurką białą 

Nad ulicami szybuje śmiało 

I każdy kamień, drewno i trawę 

Wszyscy kochamy naszą Warszawę 

Stolica Polski, piękna Warszawa 

to nasza duma, to nasza chwała. 

Odpowiedz na pytania: 

Czym jest Warszawa dla Polski? Za co kochamy Warszawę? Co to znaczy stolica? 

3. Przyjrzyj się ilustracjom na których znajdują się ważne obiekty w Warszawie. 



Pałac 



Kultury i Nauki . 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Warszawska Syrenka 

 



  

  

  

  

  

  

  

Kolumna Zygmunta 

 

  

  

  

  

  



  

  

Stadion Narodowy 

 

  

  

  

  

4.Zapamiętaj te obrazy i wykonaj Karty Pracy 3.31 

5.Wysłuchaj audiobooka „Legenda o Warszawskiej Syrence.” 

https://www.youtube.com/watch?v=WyvkcWx2sMs 

6.Zabawa orientacyjna- Gdzie znajduje się.... 

Przygotujcie duży arkusz szarego papieru lub karton oraz kontury (kolorowanki) warszawskiej 

syrenki, Kolumny Zygmunta, Pałacu Kultury i Nauki, Stadionu narodowego.Linki do wydruku 

kolorowanek: 

https://www.schwytanechwile.pl/2016/03/z-kredkami-dookoa-polski-kolorowanka.html 

Dorosły wydaje polecenia: 

-Na środku kartki przyklej Pałac Kultury 

-w lewym, górnym rogu przyczep Kolumnę Zygmunta 

-w prawym górnym rogu przymocuj pomnik Warszawskiej Syrenki 

-w prawym dolnym rogu narysuj drzewo z Łazienek Królewskich 

-w lewym dolnym rogu narysuj siebie 

https://www.youtube.com/watch?v=WyvkcWx2sMs


Mama lub tata kontroluje czy wszystkie obrazki są właściwie umieszczone wg polecenia rodzica. 

7.Pokoloruj przyklejone obrazki, dorysuj ulice, kamienice- przyozdób plakat wg uznania. 

8. Wykonaj Piszę i liczę 63. 

Miłego dnia! 

J. Sikora 

PROPOZYCJE  ZABAW  NA  DZIŚ 

Zabawa  ruchowo – matematyczna  Stop! 

Dziecko podskakuje w pokoju, aż rodzic zawoła: Stop! i pokaże dłoń. Jeśli pokaże dwa palce, 

wówczas dziecko musi się zatrzymać i dotknąć podłogi tylko dwiema częściami ciała. Zabawę 

powtarzamy, za każdym razem pokazujemy inną liczbę palców, a dziecko dotyka podłogi tyloma 

częściami ciała ile widzi palców. 

Rozmowa o zabawkach - ćwiczenie oddechowe 

Rodzic mówi do dziecka zdanie, dziecko powtarza je na jednym wydechu. Zdań może być wiele, póki 

zabawa będzie sprawiała radość.  :) 

Co to jest? 

Rozpoznawanie dotykiem przedmiotów, opisywanie ich. Zawiązujemy dziecku oczy i podajemy do 

rąk różne przedmioty. 

ZABAWY NA  POWIETRZU 

Kamyki  małe i duże – poproś dziecko aby znalazło kilka kamyków. Gdy je wszystkie rozłoży, niech 

określa wielkość kamyków używając określeń: duży, mały, taki sam. 

– Który kamyk jest największy? – porównywanie kamyków – wybór największego. 

– Który kamyk jest najmniejszy? - Wyszukiwanie takich samych kamyków. 

Następnie dziecko może ułożyć z kamyków dowolne kompozycje, obrazki  :) 

CZYNNOŚCI SAMOOBSŁUGOWE 

Zachęcamy dziecko do pomocy przy prostych pracach domowych. 

Przypominamy  o sprzątaniu zabawek po zakończonej zabawie. 

MIŁEGO  DNIA    :) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

ŚRODA –  6.05.2020  

Temat: KRAKÓW 

Kochane Pszczółki! 

Dziś oczami wyobraźni, oraz tzw. palcem po mapie przenosimy się do pięknego, starego Krakowa, 

sprawdzimy, która polska rzeka jest dłuższa, oraz wykonamy ekologicznego smoka wawelskiego. 

Zapraszam do zwiedzania! 



1. Pewnie już wiecie z poprzednich dni, że to mapa Polski. Mapa ta jest różnokolorowa. Każdy kolor 

oznacza coś innego. Zielony to niziny, czyli płaskie tereny. Góry to kolor pomarańczowy i brązowy, w 

zależności od ich wysokości. Żółty to tereny pagórkowate. Niebieskim kolorem oznacza się wodę, 

czyli rzeki, jeziora i oczywiście morze. 

Przyjrzyj się mapie. Jakiego koloru najwięcej na niej widać? Gdzie znajdują się te kolory? Spróbuj 

odnaleźć dwie najdłuższe polskie rzeki-Wisłę i Odrę. Gdzie się zaczynają , a gdzie kończą? Weź do 

ręki sznurek, układaj na mapie w miejscu gdzie są zaznaczone rzeki. Na podstawie zaznaczonej 

długości sznurka, powiedz, która rzeka jest dłuższa? Możesz także sznurkiem obramować kontur mapy 

Polski. 

2. Posłuchaj znanej, polskiej pieśni. 

https://www.youtube.com/watch?v=TbFm9euILT4 

O jakiej rzece jest mowa w piosence?  



Co Wisła zobaczyła na swojej drodze? 

Dlaczego pokochała Kraków? 

3. Popatrz na ilustracje poniżej. 

 

Kościół Mariacki 

 

  

  

  

  

  

Sukiennice 



 

  

  

  

Wawel 

  

  

To tylko trzy najważniejsze i najbardziej rozpoznawalne miejsca w Krakowie. Warto zapamiętać ich 

nazwy: Kościół Mariacki, Sukiennice i Wawel, aby móc je zobaczyć przy najbliższej wizycie w 

Krakowie. Tymczasem przejrzyj domową biblioteczkę i sprawdź.... może znajdziesz tam książkę o 

Krakowie. Jeśli nie, poszukaj z rodzicami w internecie obrazków i informacji o Krakowie . 

4. Posłuchaj wiersza Czesława Janczarskiego pt. Wawel. 

Należy kochać, stare kamienie, 

bo w nich dawnych czasów jest wspomnienie 

- szlachetnych czynów, męstwa i sławy. 

Dlatego kocham kamienny Wawel. 

Tu przed wiekami ,smok żył potężny. 

Zuch, szewczyk Skuba, smoka zwyciężył. 

Tu przed Tatarem bronił się Kraków. 

Stąd szedł Jagiełło gromić Krzyżaków. 

Tu bije dzwonu spiżowe serce. 

Tu są pamiątki nasze najszczersze. 



Gdy wiatr rozwieje mgły ponad Wisłą, 

wawelskie wieże w słońcu rozbłyszczą, 

kamienne mury-czerwone, szare 

jak Polska trwałe, Jak Polska stare. 

Odpowiedz na pytania: 

O czym jest mowa w wierszu? 

Jak nazywa się najsłynniejsze miejsce w Krakowie? 

Z czego słynie Kraków? 

5. Zabawa plastyczno-techniczna Smok wawelski. Wykonaj barwnego smoka wawelskiego z 

wytłaczanek po jajkach. Instrukcja poniżej. 

http://zrobiszsam.muratordom.pl/blogi/146_zwierzatko-z-recyklingu-smok-z-opakowan-po-

jajkach.html 

6. Wykonaj Piszę i liczę s.62 

Miłego Dnia! 

J. Sikora 

 PROPOZYCJE ZABAW NA DZIŚ 

Zabawa muzyczno-ruchowa Aerobik 

Rodzic wymyśla poszczególne ruchy i pokazuje je do wybranej piosenki – dziecko naśladuje go. Po 

chwili następuje zmiana ról.  Zabawę można powtórzyć kilka razy. Ciekawe kto będzie kreatywniejszy 

:) 

Głosy przyrody 

Potrzebne kawałki papieru, butelka. 

Dziecko próbuje naśladować odgłosy przyrody, korzystając z dostępnych materiałów. 

I tak, gniotąc papier albo trąc dłońmi o siebie, naśladuje szum wiatru; dmuchając w otwór butelki i 

improwizując melodycznie na głosce u – gwizd wiatru; stukając palcami w papier – krople deszczu. 

Do naśladowania nowych odgłosów możecie wykorzystać inne przedmioty. 

Przyklejanka 

 Udajemy, że nasza ręka przykleja się do wszystkiego. To może być stolik, ściana, nasze udo, głowa 

dziecka itd. Wszystko zależy od naszej wyobraźni. Zadanie dziecka polega na oderwaniu ręki od tego 

miejsca. Musi to jednak robić stopniowo, zaczynając od jednego palca. Jak uwolni ostatni, nasza ręka 

szybko przykleja się w inne miejsce. 

ZABAWY NA  POWIETRZU 

Zabawy z wiatrem  z wykorzystaniem bibułek lub chustki. Obserwowanie kierunku wiatru. 



CZYNNOŚCI SAMOOBSŁUGOWE 

Usprawnianie u dziecka umiejętności  posługiwania się chusteczką do nosa. 

Utrwalanie  zasad poprawnego mycia i wycierania rąk, mycia ząbków  :) 

MIŁEGO  DNIA  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

WTOREK, 5.05.2020r 

Temat: GODŁO, FLAGA, HYMN 

Kochane Pszczółki! Wczoraj poznaliście godło Polski, a dziś poznamy inne symbole narodowe. 

Zapraszam! 

1.Godło, flaga i hymn to nasze symbole narodowe.  Obejrzyj krótki film na ich temat. 

https://www.youtube.com/watch?v=FJ83BRqFPBA 

2. Zapoznaj się ze słowami i melodią hymnu narodowego. 

„Mazurek Dąbrowskiego” 

Słowa: Józef Wybicki, 1797 r. Muzyka: Henryk Dąbrowski 

Jeszcze Polska nie zginęła, 

Kiedy my żyjemy. 

Co nam obca przemoc wzięła, 

Szablą odbierzemy. 

Marsz, marsz Dąbrowski, 

Z ziemi włoskiej do Polski. 

Za twoim przewodem 

Złączym się z narodem. 

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, 

Będziem Polakami. 

Dał nam przykład Bonaparte, 

Jak zwyciężać mamy. 

Marsz, marsz ... 

Jak Czarniecki do Poznania 

Po szwedzkim zaborze, 

Dla ojczyzny ratowania 

Wrócim się przez morze. 

Marsz, marsz ... 

Już tam ojciec do swej Basi 

Mówi zapłakany - 



Słuchaj jeno, pono nasi 

Biją w tarabany. 

Marsz, marsz ... 

https://www.youtube.com/watch?v=_5VZNXrywoo 

Co to jest hymn? Gdy śpiewamy, lub słuchamy hymnu narodowego powinniśmy to czynić z 

szacunkiem. Nasza postawa ciała powinna być wyprostowana, a ręce powinny spoczywać wzdłuż 

ciała. Kiedy jest grany hymn narodowy? Jak myślisz? Widziałeś /aś kiedyś np. w telewizji, gdy jest 

śpiewny ? Czy każdy kraj ma taki sam hymn? 

3. Spróbuj jeszcze kilka razy odtworzyć powyższą melodię i naucz się pierwszych dwóch zwrotek. 

Pamiętaj o wyprostowanej postawie ciała podczas śpiewania. 

4. Posłuchaj wiersza  Czesława  Janczarskiego pt. "Barwy ojczyste" 

Powiewa flaga, gdy wiatr się zerwie. 

A na tej fladze biel jest i czerwień. 

Czerwień to miłość, biel- serce czyste. 

Piękne są nasze barwy ojczyste. 

To flaga Polski. 

 

  



5.Przeczytaj samodzielnie napis poniżej i przyjrzyj się dokładnie naszej fladze i opisz ją. Jakie widzisz 

kolory? Jaki kolor znajduje się na górze flagi, a jaki na dole? 

6. Na jaką literę zaczyna się wyraz flaga? Czy znasz jakieś słowa na tę samą literę? Odszukaj w swoim 

domu przedmiotów, które mają literkę f na początku, w środku i na końcu słowa. 

Oto litera f. Przyjrzyj się jej . Spróbuj rysować palcem po śladzie wg podanego wzoru. Rysuj też  " w 

powietrzu" tę literę. 

 

A poniżej wielka i mała , drukowana litera f. 



 

7. Rodzic wypowiada wyrazy z litera f. A ty stań na baczność jak do hymnu, gdy usłyszysz właśnie tę 

literkę F. 

8.Wykonaj Karty Pracy 3.30 oraz pokoloruj ukryte literki f. Link znajduje się poniżej. 

https://miastodzieci.pl/kolorowanki/ukryte-literki-litera-f/ 

9.Wykonaj pracę plastyczną. Dziś będzie to flaga Polski z korków po napojach.Naszykuj białe i 

czerwone nakrętki. Manipuluj nimi,układaj  je w taki sposób, aby stworzyły flagę.  Przymocuj klejem 

nakrętki do kartki lub kartonika. 



 

. Przy tej okazji przeliczaj nakrętki na wszystkie możliwe sposoby. Najpierw policz białe, potem same 

czarne, , następnie spróbuj policzyć tyle ile potrafisz pionowo. 

Pozdrawiam! 

J.Sikora 

PONIEDZIAŁEK, 04.05.2020r 

Temat: POLSKA-LEGENDY 

Dzień dobry Pszczółki! 

Mam nadzieję, że dobrze spędziliście pierwsze dni maja. Pewnie zastanawialiście się dlaczego 

wszędzie wiszą flagi, a tu i ówdzie dochodzi melodia Mazurka Dąbrowskiego...  Tego i jeszcze wielu 

innych rzeczy dowiecie się w tym tygodniu. Zapraszam! 

1.Wsłuchajcie się w wiersz czytany przez rodzica. 

“Ojczyzna” 

Włodzimierz Domeradzki 

Wszystko dookoła: 



dom i przedszkole, 

fabryczne dymy, 

żelazna kolej… 

Kwiaty przy oknie, 

klon koło bramy, 

słoneczny uśmiech 

kochanej mamy… 

I las, co cieniem 

dzieci zaprasza- 

wszystko to Polska, 

Ojczyzna nasza! 

2. Omówcie wiersz ukierunkowując dziecko i tłumacząc: 

Co to jest ojczyzna? Jak ona wygląda? Jak nazywa się nasza ojczyzna? Jak nazywają się ludzie 

mieszkający w Polsce? Jaki jest znak rozpoznawczy  Polski? Dlaczego należy kochać swój kraj? 

3. Oto mapa Polski, spróbuj palcem kilka razy obrysować jego kontur. Zapamiętaj mniej więcej ten 

kształt. 

 

4. Wykonaj Karty Pracy 3 .29 



5. Pewnie słyszeliście, że każdy region Polski odznacza się charakterystycznym strojem ludowym. 

poniżej stroje ludowe. Przyjrzyj im się. Co mają charakterystycznego? Co najbardziej Ci się w nim 

podoba? Który to strój wielkopolski?

 

6.Zapraszam do obejrzenia Legendy o Lechu, Czechu i Rusie. 

https://www.youtube.com/watch?v=yMWBZkLlaa0 

7. Pomyśl, opowiedz i odtwórz po kolei za pomocą obrazków historię . 

 

 



ZNALEZIENIE GNIAZDA ORŁÓW. 

 

WĘDRÓWKA LUDU LECHA 

 

ZAŁOŻENIE GNIEZNA 

ROZEJŚCIE BRACI 

7. Oto godło Polski. To bardzo ważny znak rozpoznawczy naszego kraju. Przyjrzyj się jakie ma 

barwy? Co na  nim widnieje? 

GODŁO 

8.Wykonaj wg powyższego wzoru godło Polski. Użyj dowolnej techniki, mogą to być farby, kredki, 

wydzieranka z kolorowego papieru lub plastelina. W linku poniżej znajduje się identyczna 

kolorowanka, którą można wydrukować. 

https://miastodzieci.pl/kolorowanki/godlo-polski-kolorowanka/ 



 

Dobrego dnia życzę Wam kochane Pszczółki oraz Waszym Rodzicom! 

J.Sikora 

  

  

ZABAWY Z ANGIELSKIM :) 



Hello Children! „Do You Like Sports?” 

Dziś posłuchajmy piosenki https://www.youtube.com/watch?v=WCYTlVF-djw 

Próbuj odpowiadać na zadawane pytanie dotyczące sportu w piosence: 

TAK, jeśli lubisz   –    Yes, I like. 

NIE, jeśli nie lubisz  –    No, I don’t like. 

Jeśli masz ochotę, to możesz poprosić Rodziców (jeśli mają drukarkę), aby wydrukowali Ci 

kolorowankę ze sportem, który najbardziej lubisz, powiedz po angielsku co to i starannie pokoloruj :) 

A może „Do You Like Football” or „Do You Like Tennis” ? 

Look! 

 

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


 

Oczywiście, jeśli wolisz sam narysować swój ulubiony sport to super… to będzie z pewnością piękna 

praca! 

Jeśli znajdziecie chwilę wolnego czasu to chciałabym, żebyście powtórzyli słówka poznane w 

miesiącu kwietniu.. :) 

Słówka te dotyczyły: Actions, Jobs and Sports :) Wykorzystaj do tego proponowane przeze mnie karty 

obrazkowe, gry, zabawy i piosenki.. :) 

Możesz zaśpiewać również piosenkę o swoich ulubionych skaczących małpkach :) 

https://www.youtube.com/watch?v=b0NHrFNZWh0 

GoodBye Friends :))/ A.G. 

-------------------------------------------------------------------------------- 

CZWARTEK 30.04.2020r. 

Temat dnia: Skąd się bierze prąd? 

Witajcie Pszczółki! 

https://www.youtube.com/watch?v=b0NHrFNZWh0


Słuchamy wiersza Juliana Tuwima pt.:: 

Pstryk 

Sterczy w ścianie taki pstryczek, 

Mały pstryczek – elektryczek, 

Jak tym pstryczkiem zrobić pstryk 

To się widno robi w mig. 

Bardzo łatwo: 

Pstryk| i światło! 

Pstryknąć potem jeszcze raz, 

Zaraz mrok otoczy nas. 

A jak pstryknąć trzeci raz- 

Znowu dawny świeci blask. 

Taką siłę ma tajemną 

Ten ukryty w ścianie smyk! 

Ciemno- widno- 

Widno- ciemno. 

Któż to jest ten mały pstryk? 

Może świetlik? Może ognik? 

Jak tam dostał się i skąd? 

To nie ognik. To przewodnik. 

Taki drut, a w drucie PRĄD. 

Robisz pstryk i włączasz PRĄD! 

Elektryczny bystry PRRRRĄD! 

I skąd światło? 

Właśnie stąd! 



Porozmawiajcie na temat treści wiersza: 

O kim lub o czym była mowa w wierszu? 

Do czego służy prąd elektryczny? 

Jak on się dostaje do naszych mieszkań? 

Czy dzieci mogą się bawić prądem elektrycznym? 

Z czego jest wytwarzany prąd elektryczny? 

Słyszeliście kiedyś takie określenie jak ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII? 

Już samo słowo odnawialne jest bardzo ważne. Oznacza że coś się odnawia, lub cały czas istnieje. W 

przypadku prądu to WODA, SŁOŃCE, oraz WIATR. Pewnie zastanawiacie się w jaki sposobów 

woda, słońce i wiatr przyczyniają się do powstawania prądu. Sami zobaczcie. 

Oto elektrownia wodna. Przez tą zaporę przepływa mnóstwo wody. Woda wprawia w ruch specjalne 

turbiny, które znajdują się w środku,  a te wytwarzają energię, która jest przesyłana dalej. 

 

Na obrazku poniżej widnieją panele fotowoltaniczne. To specjalne tablice, które ustawione są tak , aby 

zbierały jak najwięcej ciepła ze słonecznych promieni, które jest następnie przetwarzane na energię 



elektryczną dla domu, a nadmiar przesyłany do elektrowni. Takie panele mogą być również 

rozmieszczone na wielkich polach. 

 

Poniżej widzimy tzw. wiatraki. Ustawiane są w miejscach, gdzie najbardziej wieje wiatr. Wiatr 

wprawia w ruch ramiona wiatraka, a ten porusza turbinami w środku które , kumulują energię, która 

następnie jest przesyłana dalej. 

 



Powyższe sposoby pozyskiwania energii są ekologiczne i można dzięki nim zyskać bardzo dużo prądu. 

Mają oczywiście swoje wady, ale i tak są lepszym sposobem  niż.... 

....elektrownia węglowa . Spalają one wielkie ilości węgla produkując energię, jednocześnie 

wypuszczają w powietrze mnóstwo trujących dymów, którymi potem oddychamy. Mimo specjalnych 

filtrów, które są zakładane na kominy , aby oczyścić ten dym, są niebezpieczne dla atmosfery i 

środowiska. 

 

Wykonaj pracę w Czytance s.60-61 

Zapraszam Cię na film. 

https://www.youtube.com/watch?v=LmpLrMs44VQ 

Wykonajcie pracę w Piszę i liczę 60-61. 

Zapraszam Was i Waszych Rodziców też do wykonania wiatraczka. Link poniżej. 

https://www.youtube.com/watch?v=xuz9EwXiu-o 

Życzę Wam miłej pracy i Miłego świętowania podczas długiego weekendu! Widzimy się w 

poniedziałek. Dziękuję Rodzicom za pomoc! Bez Was To by się nie udało! 

J.Sikora 

PROPOZYCJE ZABAW NA DZIŚ 

1.Pożyteczne urządzenia – zabawa słowna – masażyk 



Dziecko siada na dywanie w siadzie skrzyżnym, a rodzic za nim w siadzie rozkrocznym i wykonuje 

masażyk na plecach dziecka. 

„W moim domu mówię wam Ja urządzeń dużo mam. - rysujemy domek na plecach  

Gdy do prądu włączę je, Życie lżejsze staje się. - uderzamy dwoma palcami 

Już lokówkę podłączyłam Śliczne loki nakręciłam. - rysujemy spirale od góry do dołu 

Gdy żelazko się nagrzało, Pięknie bluzkę prasowało - otwartymi dłońmi masujemy plecy 

Teraz wodę ja nalewam i w czajniku ją podgrzewam - uderzamy paluszkami po całych plecach 

W domu już czyściutko mam, bo odkurzacz sprząta sam - piąstką masujemy plecy 

Urządzenia elektryczne, są tak bardzo pożyteczne - rysujemy uśmiechniętą buźkę 

Uciekajmy teraz stąd, - paluszkami uderzamy po całych plecach 

Czy poczułeś mały prąd? - łaskoczemy pod paszką 

2.W poszukiwaniu prądu 

Poprośmy dziecko aby poszukało w domu miejsca, gdzie znajduje się prąd i urządzenia, które działają 

na prąd np. kontakt, telewizor, lodówka, włącznik światła. Możecie te miejsca oznaczyć czerwonymi 

kółkami. 

3.Zabawki na baterie – zabawa ruchowa 

Dziecko wybiera sobie dowolną zabawkę na baterie (samochód, lalkę, misia, psa), w którą się zmienia. 

Kiedy rodzic mówi: zabawki działają, dziecko naśladuje ruchy wybranej zabawki. Na hasło: bateria 

wyczerpała się, zastyga w bezruchu. Zabawę powtarzamy kilka razy. 

ZABAWY NA ŚWIEŻYM POWIETRZU 

Możemy wręczyć dziecku plastikowe butelki i poprosić, aby napełniło je piaskiem, wodą, kamykami. 

Można zrobić zawody, kto szybciej napełni swoją butelkę. 

CZYNNOŚCI SAMOOBSŁUGOWE 

Zwracanie dziecku uwagi na zachowanie porządku wokół siebie, zachowanie prawidłowej postawy. 

Kształtowanie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami. 

ŻYCZĘ MIŁEGO DNIA   :)  Agnieszka Mazurkiewicz 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ŚRODA  29.04.2020r. 

Temat dnia: Wielkie sprzątanie 

Dzień dobry Pszczółki! 

,, Robimy porządki “ 

Wszystkie dzieci, nawet duże 

Posprzątają dziś podwórze 

A dorośli pomagają 

Śmieci w workach wyrzucają. 

Pierwszy worek jest zielony 

Cały szkiełkiem wypełniony. 

W żółtym worku jest bez liku 

Niepotrzebnych już plastików. 



A niebieski – wiecie dzieci 

Papierowe zbiera śmieci. 

My przyrodę szanujemy 

Śmieci więc segregujemy. 

Z ekologią za pan brat 

Mama, tata, siostra, brat. 

Spróbuj odpowiedzieć na pytania: 

Co postanowiły zrobić dzieci w wierszu? 

Co było im potrzebne do robienia 

porządków?                                                                                       Kto im w tym pomagał? 

Jakiego koloru były worki 

?                                                                                                                               Do czego służą 

brązowe worki, czy wiecie? 

Teraz rozejrzyjcie się wokoło i wyszukajcie w swoim pokoju przedmiotów, które zaczynają się na 

głoskę w czyli taką samą głoskę jak wyraz  worek. 

Czy jest tu głoska w?Rodzic wypowiada wyrazy, które mają głoskę w na końcu, w środku i na końcu 

wyrazu, a dziecko gdy usłyszy literkę wykonuje umówiony znak np. podskok lub klaśnięcie. 

Jak pewnie się już domyślacie, poznacie dziś literkę w, a wygląda ona tak: 

 

Wyraz worek zaczyna się na literkę w. Czy potraficie  sami wymyślić jakieś wyrazy zaczynające się od 

literki w? W linku poniżej znajdziecie kolorownkę , którą można wydrukować. Należy w niej odnaleźć 

literki w i je pokolorować. 

https://miastodzieci.pl/kolorowanki/ukryte-literki-litera-w/ 

Spróbujcie teraz znaleźć kawałek drucika, plastelinę, kaszę lub koraliki i wykonajcie z nich model 

litery w. 

Poniżej znajdują się litery wielka w i mała w. Przypatrzcie się im i spróbujcie napisać sami w 

liniaturze. 



 

Tutaj znajdziecie link w którym możecie to łatwo zrobić, wystarczy wydrukować. 

https://www.bajkidoczytania.pl/nauka-pisania-literki-w 

Wykonajcie  Karty Pracy 3.28 

A teraz zapraszam Was do własnoręcznego wykonania ekoludka. 

http://www.maniasiania.pl/glowy-z-trawy/ 

Przyjemnej zabawy! 

J.Sikora 

  

PROPOZYCJE ZABAW NA DZIŚ 

1.Wielkie sprzątanie – zabawa ruchowa 

Włączamy dowolną muzykę. Dziecko w rytm muzyki chodzi po dywanie, na którym są porozrzucane 

gazety, na przerwę w muzyce podnosi jedną kartkę, zgniata ją w kulkę i wrzuca do przygotowanego 

kosza. 

2.Ćwiczenia z gazetą 

-wchodzenie i schodzenie z gazety 

-przeskoki (przód, tył, bok) 

-przysiady, skłony z gazetą 

-siad klęczny- unoszenie rąk i bioder, opadanie na gazetę 



-naśladowanie ruchów mycia podłogi (prawa i lewa ręka). 

3. Co się rozpuszcza, a co nie 

Przygotujcie 4 szklanki i różne produkty: sól, kaszę, cukier, mąkę. Poproś dziecko, aby wsypało 

produkty do wody, zamieszało łyżką i odstawiło szklanki przy produktach. Zapytaj dziecko, co 

zaobserwowało, co się stało z wodą, które produkty rozpuściły się w wodzie. 

ZABAWY NA ŚWIEŻYM POWIETRZU 

Wychodząc dzisiaj na podwórko, poproś dziecko o pomoc w wyniesieniu śmieci i ich segregacji. 

Bawimy się w ulubione zabawy, możemy wykorzystać piłkę, skakankę, hulajnogę. Pamiętamy o 

bezpieczeństwie! 

 CZYNNOŚCI SAMOOBSŁUGOWE 

Samodzielnie nakrywam do stołu talerzami i sztućcami. Pamiętam o kulturalnym spożywaniu 

posiłków. 

ŻYCZĘ MIŁEGO DNIA  Agnieszka Mazurkiewicz 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

WTOREK 28.04.2020r. 

Temat dnia: Jak długo jeszcze będzie bić zielone serce? 

Witajcie Kochane Pszczółki! 

Zapraszam do wysłuchania wiersza,czytanego przez Waszych Rodziców: 

Ziemię mamy tylko jedną. Gabriela Skrzypczak 

Ziemię mamy tylko jedną, więc szanujmy ją 

Bo cóż z nami stanie się , gdy zniszczymy własny dom 

Gina ptaki i zwierzęta, giną drzewa w lesie. 

Nic nie robiąc, wciąż czekamy co nam los przyniesie? 

Dość lenistwa- ruszmy razem i działać zacznijmy . 

Żeby żyć móc na tej Ziemi, więzy zacieśnijmy. 

Chrońmy lasy, chrońmy wodę, dbajmy o przyrodę. 

Uczmy kochać las i łąkę, pokolenia młode. 

A teraz odpowiedz: Co możemy zrobić, aby nasza ziemia żyła jeszcze miliony lat? 

Wczoraj poznaliście słowo recykling, które oznacza powtórne użycie odpadu. Zapraszam Ciebie tez 

do takiej zabawy, gdzie nadamy nowe życie starej skarpetce, a może kartonowi? W linku poniżej 

znajdziesz film. Wybierz z niego jedną rzecz, którą chciałbyś wykonać. 



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

Jak pewnie pamiętacie zawsze , gdy dodawaliśmy do siebie coś to używaliśmy literki i, np. 2 i 3 to 5 

lub 3 i 3 to 6, ale dziś chciałam Wam zaproponować zamianę literki i na znak : 

                  

 
Przygotuj na niewielkich kartonikach cyfry od 1 do 8 oraz znak równości = , który już znasz oraz +. 

Podam kilka przykładów zadań, a Ty spróbuj ułożyć do tego obliczenie. 

W lesie zasadzono 5 sosen i 3 świerki. Ile razem zasadzono drzew? 



 

i 

 

to... 

W parku koło przedszkola zasadzono 3 dęby, 2 kasztanowce i 1 buk . Ile razem zasadzono drzew? ( 

3+2+1=6) 

Na skwerze obok kościoła zasadzono 3 klony , 4 lipy i 1 dąb. Ile razem zasadzono drzew? (3+4+1=8) 

Spróbuj wymyślić sam kilka działań. 

Wykonaj Karty Pracy 3.27 

Zrób tyle ile to kolejna wesoła zabawa. Dzieci biegają lub maszerują w rytm muzyki. Na przerwę w 

muzyce dorosły wypowiada proste działanie np. 2+1. Dzieci najpierw liczą na palcach, a następnie 

wystukują wynik, głośno liczą kolejne podskoki. 

Przyjemnego liczenia! 

J.Sikora 

PROPOZYCJE ZABAW NA DZIŚ 

1.Skaczemy przez kałuże - zabawa ruchowa 

Rozkładamy na dywanie gazety. Zadaniem dziecka jest poruszanie się tak, żeby nie wejść na gazetę. 

Na sygnał: skaczemy przez kałuże, dziecko przeskakuje przez gazety (obunóż, na jednej nodze, do 



przodu, do tyłu). 

2. Wzory z zapałek 

Przygotuj ok.20 zapałek. Poproś dziecko, aby rozłożyło zapałki na dwie części tak, żeby w każdej 

części było tyle samo zapałek. Z zapałek z jednego zbioru ułóż wzór, poproś, aby dziecko ułożyło taki 

sam z zapałek z drugiego zbioru. W zależności od możliwości dziecka możesz wykorzystać mniej lub 

więcej zapałek. 

3. Wyścig ziarenek 

Przygotuj kartkę, słomkę do napojów i ziarenko fasoli lub grochu. Na kartce narysuj drogę – dwie linie 

ułożone około 2 cm od siebie. Na początku narysuj linię startu, a na końcu – linie mety. Droga może 

być kręta – stopień skomplikowania zależy od możliwości dziecka. Ułóż ziarenko na początku drogi 

poproś dziecko, aby dmuchając przez słomkę przeprowadziło ziarenko do mety. 

ZABAWY NA ŚWIEŻYM POWIETRZU 

Uświadamianie dzieciom znaczenia świeżego powietrza dla zdrowia. Obserwacje otoczenia, określanie 

pogody. Rozmowa na temat odpowiedniego ubioru do pogody. Zabawy według pomysłu dziecka. 

CZYNNOŚCI SAMOOBSŁUGOWE 

Przypominamy dziecku o stosowaniu form grzecznościowych :) 

ŻYCZĘ MIŁEGO DNIA  Agnieszka Mazurkiewicz 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PONIEDZIAŁEK 27.04.2020r. 

Temat tygodnia: CHRONIMY ŚRODOWISKO 

Temat dnia: CO TO JEST EKOLOGIA? 

Witam Was Pszczółki? Jak się macie? Pewnie już tęsknicie za przedszkolem... wspólnymi zabawami, 

posiłkami i spacerami... Niestety musimy uzbroić się w cierpliwość. Możemy ten wolny czas 

poświęcić na przykład na uczenie się ekologicznego stylu życia. Ale co to jest ekologia i z czym to się 

wiąże? O tym już możecie się dowiedzieć w tym tygodniu! Zapraszam! 

Posłuchajcie wiersza pt. Mali strażnicy przyrody. 

Dziś ekologia modne słowo, przyrodę wszyscy chcemy mieć zdrową. 

Jej strażnikami się ogłaszamy, od dziś przyrodzie my pomagamy! 

Gdy ktoś bezmyślnie papierek rzuci, Musisz takiemu uwagę zwrócić. 

Nie można przecież bezkarnie śmiecić,to wiedzą nawet przedszkolne dzieci. 

Nie wolno łamać gałęzi drzew, bo piękny z nich płynie ptasi śpiew. 

A kiedy bocian wróci z podróży, gniazdo niech znajdzie, na nie zasłużył. 

Pozwól dżdżownicy do ziemi wrócić, po co jej dzieci mają się smucić. 



Niech barwny motyl siada na kwiatach, żyje tak krótko , niech wolny lata. 

A zimą nakarm głodne ptaki, sikorki, wróble, wrony, szpaki. 

Powieś na drzewie karmnik mały, będą ci za to wiosną śpiewały. 

Choć ekolodzy jeszcze z nas mali, uczyć będziemy tego wandali. 

Matka natura nam wynagrodzi, jeśli z przyrodą będziemy w zgodzie. 

Zapraszam na ciekawy film 

https://www.youtube.com/watch?v=PYd88-RyaLs 

  

Odpowiedz na pytania: Co to jest ekologia? Co to znaczy zachowywać się ekologicznie? Co możemy 

zrobić dla przyrody? 

Jednym z najprostszych zadań, które możemy uczynić od razu dla środowiska to segregacja śmieci. W 

jakim celu? Przesegregowane  śmieci łatwiej jest po raz kolejny przetworzyć w coś potrzebnego. 

Przyjrzyj się poniższej ilustracji. Opowiedz jaki rodzaj odpadu trafia do jakiego kosza, chodzi mi o 

kolor. 



 

Co oznacza ten znaczek? znajduje się na każdym koszu i na niektórych produktach. 

 

Ten znaczek to znak RECYKLINGU. Oznacza, że odpady z tym znakiem są już wstępnie 

posegregowane i gotowe do dalszej przeróbki, a gotowy produkt z tym znakiem , który kupiłeś 

pochodzi z właśnie z powtórnego użycia śmieci. 

Wykonaj Karty Pracy 3.27 



Posłuchaj piosenki pt. Świat w naszych rękach. Odsłuchaj ją kilka razy, tak by zapamiętać melodię i 

słowa. Niech ta piosenka towarzyszy Ci w tym tygodniu. 

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

Dobrego dnia! 

J.Sikora 

PROPOZYCJE ZABAW NA DZIŚ 

1.Czapeczka 

Na podłodze w jednej części pokoju ułóż linię startu, a po przeciwnej stronie – linię mety (możesz do 

tego wykorzystać np. skakankę). Dziecko kładzie sobie gazetę na głowę i próbuje dotrzeć do mety, 

uważając żeby gazeta nie spadła. Żeby nie było tak łatwo możemy zaproponować konkretny sposób 

poruszania się, np. tyłem, bokiem, stopa za stopą, na palcach. 

2.Puzzle z gazety 

Przygotuj stare czasopismo z ilustracjami, nożyczki, klej i kartki z bloku. Potnij wybraną stronę z 

czasopisma na części (liczba elementów zależy od możliwości dziecka), zachęć dziecko do ich 

złożenia i naklejenia całej ilustracji na kartce z bloku. Dla utrudnienia możesz zmieszać elementy z 

dwóch ilustracji. 

3.Patyczkowe domino 

Przygotuj farby i patyczki do uszu. Poproś dziecko, żeby pomalowało końcówki patyczków na 

wybrane kolory – każdą stronę innym. Odłóżcie patyczki do wyschnięcia. Zachęć dziecko do ułożenia 

patyczkowego domino – dokładania patyczków, tak aby stykające się części były tego samego koloru. 

 ZABAWY NA ŚWIEŻYM POWIETRZU 

Ukryjcie na podwórku jakąś zabawkę. Aby pomóc dziecku odnaleźć schowany przedmiot, możecie 

użyć sformułowań typu: idź dwa kroki do przodu, pięć kroków w lewo, obróć się w prawą stronę itp. 

CZYNNOŚCI SAMOOBSŁUGOWE 

Uczymy samodzielności w ubieraniu i zdejmowaniu ubrań wierzchnich, zwracamy uwagę na 

kolejność nakładania części garderoby. 

ŻYCZĘ MIŁEJ ZABAWY  :)  Agnieszka Mazurkiewicz 

  

  

ZABAWY Z ANGIELSKIM :) 

SPORTS :) 

https://www.youtube.com/watch?v=pHmsE1mnhgg 

Hello! Jak podobała Wam się piosenka na przywitanie? :) 

https://www.youtube.com/watch?v=pHmsE1mnhgg


 

Kolejne nasze zajęcia będą dotyczyły słów związanych ze sportem. Poniżej słownictwo wraz z kartami 

obrazkowymi do nauki ;) niektóre słówka już na pewno znacie z poprzednich zajęć :) 

- football – piłka nożna 

 

- basketball – koszykówka 



 

- riding a bike – jazda na rowerze 

 

- swimming – pływanie 

 

- running – bieganie 



 

Poniżej propozycja zabaw: 

Which one is missing?– zabawa, którą doskonale znacie z zajęć. Rozkładamy wydrukowane i wycięte, 

bądź narysowane karty obrazkowe związane ze sportem na dywanie. Dziecko zamyka oczy, a rodzic 

mówi: close you eyes. Abracadabra, abracadabra, one, two, three.. open your eyes. Which one is 

missing? Zadaniem dziecka jest odgadnięcie jakiego obrazka brakuje. Można do zabawy dodać tzw. 

podpowiedź – rodzic próbuje nakierować dziecko i pokazuje podane słówko, nie podpowiada :) 

Tower – na utrwalenie słownictwa pokazujemy dziecku kartę obrazkową związaną ze sportem. 

Dziecko próbuje nazwać wybraną przez Rodzica dyscyplinę sportową. Jeśli prawidłowo odgadnie, 

kładzie w nagrodę kartę na dywanie, a na niej np. kubeczek plastikowy, czyli karta – kubek – karta – 

kubek, itd. Gdy wszystkie dyscypliny zostaną już odgadnięte, liczymy wszystkie poziomy wieży i 

zdmuchujemy.. :) możemy również wykorzystać do tej zabawy klocki i inne zabawki, którymi lubi 

bawić się dziecko :) 

Have fun ! :) Bye, Bye ! 

https://www.youtube.com/watch?v=STMl4yjPpoM 

Dziękuję Rodzicom za przesyłanie zdjęć, filmików..sprawiają mi dużą radość – często do nich 

wracam..:)) / Pozdrawiam serdecznie, A.G. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PIĄTEK  24.04.2020r. 

Witajcie Pszczółki! 

Dziś nasze spotkanie zaczynamy wysłuchaniem wiersza pt  Abecadło o chlebie Władysława 

Bełzy.Posłuchajcie 

ABC 

https://www.youtube.com/watch?v=STMl4yjPpoM


Chleba chcę 

Lecz i wiedzieć mi się godzi, 

Z czego też to chleb się rodzi. 

DEF 

Naprzód siew: 

Rolnik orze ziemię czarną 

I pod skibę rzuca ziarno 

GHI 

Ziarno w lot 

Zakiełkuje w ziemi łonie 

I kłos buja na zagonie 

JKL 

Gdy już cel 

Osiągnięty gospodarza 

Zboże wiozą do młynarza. 

ŁMN 

Każde źdźbło 

Za obrotem kół, kamienia 

W białą w białą mąkę się zamienia 

OPR 

To już kres! 

Z młyna piekarz mąkę bierze 

I na zacier rzuca w dzieże. 

STU 

I co tchu 



W piec ogromny wkłada ciasto 

By chleb miały wieś i miasto. 

WYZ 

I chleb wnet! 

Patrzcie, ile rąk potrzeba, aby mieć kawałek chleba. 

Spróbuj odpowiedzieć na pytania: Kto przyczynia się do tego, że mamy chleb? Jak nazywają się te 

zawody? Gdzie kupujemy chleb? 

Od ziarenka do bochenka – obejrzyj film edukacyjny 

Przypomnij sobie na podstawie wiersza i filmu proces powstania wypieków ze zboża i wykonaj pracę 

w Karty Pracy 3.26. 

Jakie to zboże ? Obejrzyj obrazki. Czy przypominasz sobie takie rośliny, może zeszłego lata widziałeś 

takie na polu. Jak już wiesz w zależności od rodzaju zboża powstaje inny rodzaj mąki, co oznacza że 

inna mąka używana jest np. do słodkiego wypieku i inna do ciemnego chleba.

 



 
Teraz , gdy już znacie różne rodzaje zbóż, chcielibyśmy choć z części z nich zrobić jakiś wypiek. 

Zachęcam Was dziś do wykonania z pomocą dorosłego Zdrowe ciasteczka z płatków owsianych. 

Pamiętaj umyć dokładnie ręce przed pracą. 

Oto składniki: 

• 1 szklanka płatków owsianych 

• 8 dag miękkiego masła 

• 1/3 szklanki cukru pudru 

• 1/2 szklanki mąki pszennej 

• 1/2 szklanki bakalii np. rodzynki, orzechy, pestki słonecznika, dyni 

• 1/2 łyżeczki sody oczyszczonej 

• 1/2 łyżeczki cynamonu 

• 3 łyżki mleka 

Przygotowanie ciasteczek. 

Rodzynki należy sparzyć i osączyć. Płatki zrumienić na suchej patelni i ostudzić. Utrzeć z masłem i 

cukrem.Dodać mąkę wymieszaną z sodą i cynamonem, wymieszać.Wlać mleko, wsypać bakalie, 

wymieszać. Wykładać na pergamin małe porcje ciasta. Piec w 190 - 200 st.C przez ok 15 min. Aż się 

zarumienią. Degustować, gdy będą przestudzone. 



 

Smacznego! 

J.Sikora 

  

PROPOZYCJE ZABAW NA DZIŚ 

1.Tańce w kole 

Przygotuj dowolną skoczną piosenkę. Poproś dziecko, aby poruszało się po okręgu w rytm piosenki – 

najpierw maszerując, następnie podskakując naprzemiennie na jednej i drugiej nodze, unosząc ramiona 

i klaszcząc nad głową, skacząc krokiem dostawnym (bokiem). Dopilnuj, aby dziecko poruszało się w 

rytm muzyki. 

2.Co pływa, co tonie 

Przygotuj miskę z wodą oraz różne przedmioty, które można do niej wrzucić, np. nakrętkę, kulkę z 

plasteliny, kamień, klucz, patyk, plastikową figurkę, korek, gumową zabawkę, metalowy 

samochodzik, kapsel, kawałek folii, monetę itp. Poproś dziecko, aby wrzucało kolejno przedmioty do 

wody i obserwowało, czy przedmiot tonie, czy unosi się na powierzchni. Na koniec poproś, aby 

dziecko narysowało swoje obserwacje na dwóch kartkach. 

3.Kolorowe paluszki 

Przygotuj farby plakatowe, arkusz papieru i kubeczek z wodą. Poproś dziecko, aby namalowało obraz 

(np. wiosenne kwiaty, zwierzęta w zoo, swoje zabawki) bez pomocy pędzla – maczając palce w farbie 

i stemplując nimi kartkę. 

ZABAWY NA ŚWIEŻYM POWIETRZU 

Patyki małe i duże – poproś dziecko aby znalazło kilka patyków. Gdy je wszystkie rozłoży, niech 

określa długość patyków używając określeń: długi – dłuższy, krótki – krótszy, taki sam. 



- Który patyk jest najdłuższy? - mierzenie patyków – wybór najdłuższego. 

- Który patyk jest najkrótszy? Wyszukiwanie patyków, które mają taką samą długość. 

Następnie dziecko może ułożyć z patyków dowolne kompozycje, obrazki, literki. 

CZYNNOŚCI SAMOOBSŁUGOWE 

Zachęcamy dziecko do pomocy przy prostych pracach domowych. 

ŻYCZĘ MIŁEGO DNIA    :)  Agnieszka Mazurkiewicz 

  

ZABAWY Z ANGIELSKIM :) 

JOBS :) 

Hello Children! Dzisiaj zobaczymy, jak uważnie oglądaliście i słuchaliście filmiku animowanego 

dotyczącego zawodów :) 

Twoim zadaniem jest wskazać paluszkiem odpowiedni obrazek :) 

Where is a policeman? 

 

Where is a teacher? 

 



Where is a doctor? 

 

Where is a firefighter? 

 

  

WoW! Good Jobs :)) świetnie odrobiłeś lekcje :)) 

Jeśli masz ochotę utrwalić te słówka, wytnij je, bądź narysuj i pobaw się z kartami obrazkowymi :) 

próbuj nazywać, odwracać, zapamiętać….wszystko, co tylko chcesz..pamiętaj, że najlepsza nauka jest 

poprzez zabawę.. :) 

Możesz również posłuchać i pośpiewać piosenek o zawodach :) może uda Ci się nauczyć całego 

alfabetu zawodów.. :) 

Oto moje propozycje: 

https://www.youtube.com/watch?v=r6Oxqyd5qUw 

I jeszcze jedna… myślę, że Ci się spodoba.. 

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

Do „zobaczenia” na kolejnych zajęciach :) Bye, bye :) / A.G. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

https://www.youtube.com/watch?v=r6Oxqyd5qUw
https://www.youtube.com/watch?v=wKfrbnRRD-k


CZWARTEK 23.04.2020r. 

Temat dnia : JAK POWSTAJE CHLEB? 

Dzień dobry Pszczółki! Mam nadzieję, że jesteście po obfitym śniadaniu, gdyż dziś kolejny dzień o 

pysznych produktach, choć dziś już nie takich słodkich jak lizaki... 

Zapraszam do posłuchania opowiadania Czesława Janczarskiego Żyto i chleb 

Ania poszła na spacer. Wzięła ze sobą Uszatka. Szli ścieżką przez pole. 

– Spójrz powiedział Miś – ile tu trawy rośnie na polu! Będzie można na niej fikać koziołki. 

– Koziołki będziesz fikał gdzie indziej – uśmiechnęła się Ania. Tej trawy nie wolno deptać. To żyto. 

Będzie z niego chleb. 

Miś nic nie odpowiedział, ale bardzo się zdziwił. „Przecież chleb robi się z mąki, a mąka jest biała, a 

nie zielona.” 

Po drodze jechał wóz. A na wozie siedział dziadek Walenty. – Siadajcie zaproponował Ani i Misiowi. 

Ania i niedźwiadek usiedli na worku. – Co jest w tym worku? – zapytał miś. 

– Żyto. Będzie z niego chlebek – powiedział dziadek i wyjął z worka garść złocistych ziarenek. 

Uszatek znów się zdziwił. Przecież chlebek robi się z mąki, a nie ze „złocistych ziarenek.” 

Gdy Ania i Uszatek przyjechali do domu, Miś zaraz poprosił o kromkę chleba. Ach jak mu smakował 

chleb po spacerze! Jadł z apetytem i myślał: „Jak naprawdę jest z tym chlebem! Jem go codziennie i 

nie wiem, czy zrobiono go z mąki, czy ze złocistych ziarenek, czy też z zielonej trawy?” 

Podrapał się Uszatek w opuszczone uszko i zamyślił się głęboko: „Kto mi wytłumaczy to wszystko?” 

Aby upiec chleb, potrzebna jest ciężka praca wielu ludzi, chleb należy szanować. 

Odpowiedz na pytania: 

Gdzie na spacer poszła Ania z Uszatkiem?; 

Co tam widzieli?; 

Co w workach wiózł dziadek Walenty?; 

Dokąd jechał z żytem dziadek Walenty?; 

Jak powstaje chleb?; 

Jak do powstawania chleba przyczynia się rolnik?; 

Jak do powstawania chleba przyczynia się młynarz?; 

Jak do powstawania chleba przyczynia się piekarz?; 

Jak do powstawania chleba przyczynia się sprzedawca?; 

Dlaczego chleb jest tak ważny w życiu człowieka? 

Obejrzyj film, który pomoże Tobie zrozumieć proces powstawania chleba. 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=itiyb5uyy_A 

Włączając link poniżej odkryjesz jak powstaje mąka. 

https://www.youtube.com/watch?v=KFOEgRpqC5c 

W tym filmie możeszzobaczyć jak powstaje bochenek chleba. 

https://www.youtube.com/watch?v=kPhS_7ZgvoA 



Jeżeli to możliwe dorosła osoba przygotowuje różne rodzaje chleba: pszenny, żytni, razowy, mieszany. 

Pokazujemy go dziecku. Pozwalamy dotknąć, powąchać i oczywiście spróbować. Następny etap 

zabawy polega na zasłonięciu oczu i za pomocą zmysłów węchu, smaku i dotyku dzieci próbują 

odgadnąć jaki to rodzaj pieczywa. Jeżeli nie mamy możliwości posmakować różnych rodzajów chleba 

oglądamy i omawiamy ilustrację poniżej. 

 

Co jeszcze robimy ze zboża? Czy tylko chleb? 

Dorosła osoba wysypuje na talerze i pokazuje dziecku jeśli to możliwe : kaszę jęczmienną, kaszę 

mannę, kaszę jaglaną, płatki kukurydziane i owsiane. Doświadczajcie w dotyku i węchu tych 

produktów. Spróbujcie zapamiętać nazwy i wygląd poszczególnych ziaren. 

Abyśmy jeszcze chwilę mogli nacieszyć się dotykiem tych wspaniałych zbożowych przysmaków, 

pozwalamy dziecku na "pisanie"po kaszy. Piszemy znane głoski, swoje imię i inne znajome obrazy. 

 

Wykonaj Piszę i liczę s. 59 

Proponuję spędzić dziś mile czas w kuchni i spróbować przygotować jakieś danie ze zboża. Może być 

to kaszka manna na mleku, bułeczki maślane, pożywna owsianka,placek drożdżowy, a może chleb... 

To co lubicie. Możecie też podzielić się ze mną zdjęciem z kulinarnego szaleństwa. 



 

Smakowitej zabawy! 



Joanna Sikora 

PROPOZYCJE ZABAW NA DZIŚ 

1.Rysujemy litery 

Wysypujemy na talerz lub tacę produkty pochodzenia zbożowego (np. mąka, kasza manna). Prosimy 

dziecko, aby napisało na talerzyku palcem swoje imię.  Później może napisać inne wyrazy lub zrobić 

rysunek. 

2.Masażyk 

Dziecko, które jest chlebkiem, leży na brzuchu na podłodze, a rodzic wykonuje masaż mówiąc 

wierszyk: 

Piekła baba chleb, ( ugniatanie ) 

Zrobił się zakalec 

Jak maślany grzyb ( gładzenie obiema dłońmi na przemian) 

I gruby na palec. 

Pedziołech Marynie (cięcie dłońmi chleba jak „nożami” ) 

Coś ty za stworzenie, 

Można by się wściec („wbijanie” paluszków ) 

Jak nie umiesz piec. 

3.Korale z makaronu 

Przygotuj makaron, który ma otwór w środku, np. rurki, sznurek oraz farby plakatowe, pędzelek i 

kubeczek z wodą. Poproś, aby dziecko pomalowało farbami makaron. Po wyschnięciu zachęć do 

nawleczenia makaronu na sznurek. Korale gotowe! Zabawa rozwija kreatywność dziecka oraz 

sprawność rąk. 

ZABAWY NA ŚWIEŻYM POWIETRZU 

Wychodząc dzisiaj na podwórko, możecie poćwiczyć rzut do celu.  Jeśli nie mamy bramki, 

wyznaczamy miejsce używając np. patyków. Rodzic stoi w bramce, dziecko strzela gole raz prawą, raz 

lewą nogą. Można zamienić się rolami i dziecko broni strzałów. 

CZYNNOŚCI HIGIENICZNE 

Pamiętam o myciu ząbków po każdym posiłku i o częstym myciu rąk. 

ŻYCZĘ MIŁEJ ZABAWY   :)  Agnieszka Mazurkiewicz 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ŚRODA 22.04 

Temat dnia: OD BURAKA DO LIZAKA 

Witajcie Pszczółki! Dziś będzie bardzo słodko.Zobaczcie sami! 

Posłuchajcie wiersza pt. Od buraka do lizaka 

Cukrowa wata, cukrowa wata 

Kręconą w bębnie kupuje  tata 

Ja lubię watę, lubi też osa 



Cukrowe nitki cieńsze od włosa. 

Lecz nie wie osa, ja nie wiem też 

Skąd wziął się cukier. A czy Ty wiesz? 

Rośnie na polu burak cukrowy, 

Długo dojrzewa, aż jest gotowy. 

Trzeba buraki z ziemi wyrwane 

Zwieść do fabryki cukrownią zwanej. 

Tak się je myje, kroi, szykuje 

I coś jak kompot przygotowuje 

Na samym końcu z tego kompotu 

Jest wreszcie cukier. Tyle kłopotu 

Ma mnóstwo ludzi z jednym burakiem 

Byś mógł się cieszyć jednym lizakiem. 

Spróbujcie odpowiedzieć na pytania: Z czego się robi lizaki i watę cukrową? Z czego się robi cukier? 

Jak się nazywa fabryka, która produkuje cukier? Kto produkuje buraki cukrowe? Czy znacie jakieś 

inne buraki? Do czego służą buraki pastewne? Do czego służą buraki czerwone? 

Zapraszam Was do obejrzenia filmów: 

Przypatrz się obrazkom poniżej. I na podstawie filmów, które widziałeś wcześniej spróbuj wskazać 

kolejność w jakiej powstaje cukier. 



 
  

Wykonaj pracę w Piszę i liczę 58. 

  

Wysłuchaj fragmentu opowiadania pt Słodka opowieść Alicji Cholewy 

  

Wpadłem na chwilę do Marty. Dostała nowe puzzle i nie mogła sobie poradzić z ich ułożeniem. 

Postanowiłem jej pomóc i z chwili zrobiła się godzina. Piliśmy herbatę owocową. Pachniała lasem i 

malinami. Właśnie kończyliśmy układanie, kiedy do pokoju weszła mama Marty. – Kto rozsypał 

cukier? – zapytała, podchodząc do stołu, i po chwili zaczęła zgarniać z obrusa białe kryształki. – No 

tak, jak zwykle nie ma winnego – mrugnęła do nas wesoło. – Oj mamusiu, wysypało się – tłumaczyła 

Marta. – No właśnie wysypało się – wtórowałem. – Teraz cukier jest tani, ale kiedyś dawno temu, jedli 

go tylko bardzo bogaci ludzie – wtrąciła mama. – Naprawdę? – zapytaliśmy prawie równocześnie. – 

Dawano go też chorym, żeby szybciej wracali do zdrowia – uśmiechnąłem się do Marty i odezwałem 

się z nutką zazdrości w głosie. – Ale ci chorzy mieli się dobrze. Ostatnio bolało mnie gardło, jednak 

zamiast cukru musiałem zażywać gorzkawy syrop. 

– Mamusiu, a z czego robi się cukier? – przerwała mi Marta. – Otrzymuje się go z trzciny cukrowej i 

oczywiście z buraków cukrowych. Sok wyciśnięty z tych roślin gotuje się, aż powstaną z niego 

kryształki. Można je potem barwić farbami spożywczymi i różnie formować. Stąd w sklepach tyle 

cukierków, lizaków i draży. – A czy wiesz Marcinku, czym słodzili potrawy twoi ukochani Indianie? – 

próbowałem sobie przypomnieć, jednak w końcu poddałem się i poprosiłem panią Olę o podpowiedź. 

– Wiele roślin zawiera słodkie substancje. Indianie do produkcji syropu wykorzystywali sok z drzewa 

klonu. A teraz – zwróciła się do nas – zgadywanka. – Kto mi powie, jak wygląda burak cukrowy? – 

Uniosłem do góry palec – ja, ja – zawołałem. – Jest duży, ma biało-szarą głowę i wielkie zielone liście, 

acha – i rośnie na polu. – A jak się nazywa fabryka, w której powstaje cukier? – tym razem Marta była 

pierwsza. – To cukrownia. Tam ogromne samochody i ciągniki zwożą buraki z pól. – Wspaniale – 

mama była bardzo zadowolona. – W takim razie jeden do jednego. Nie ma pokonanych. Obydwoje 

zwyciężyliście. A oto wasza nagroda – mamusia Marty położyła na stole dwa duże kolorowe lizaki. – 

Hurra, hurra – podskakiwaliśmy z Martą, radośnie pokrzykując. – Kiedy je zjecie, nie zapomnijcie 

umyć zębów – poprosiła, wychodząc z pokoju. 



Odpowiedz: Z jakich roślin , oprócz buraków cukrowych można uzyskać cukier?Czy dawno temu 

wszyscy ludzie mieli dostęp do cukru?Dlaczego cukier podawano chorym ludziom? Co to znaczy , że 

cukier krzepi? Czy jedzenie słodyczy, które zawierają dużo cukru jest zdrowe? Porozmawiaj z 

dorosłymi na ten temat. 

Powiedz, jaka jest druga połowa – zabawa słuchowa. Mówimy pierwszą sylabę wyrazu i rzucamy 

piłeczką do dziecka, a dziecko łapie piłkę i dokańcza wyraz, niech wyrazy będą związane z wiejską 

tematyką np. trak-tor, kom-bajn, bro-ny, za-gro-da, rol-nik, kro-wa, ku-ra itd. 

Zapraszam Cię dziś do wykonania własnych lizaków. Te, które proponuję są z miodem, ale jeżeli go w 

domu nie macie można oczywiście użyć cukru z buraków lub trzcinowego. W linku poniżej 

zobaczycie jak je wykonać. 

https://naszadrogado.pl/2016/10/domowe-lizaki-z-miodu.html 

Smacznego! 

Joanna Sikora 

  

PROPOZYCJE ZABAW NA DZIŚ 

1.Pokaż jak... – zabawa ruchowa przy muzyce 

Włączamy dowolną muzykę, dziecko chodzi po pokoju. Na przerwę w muzyce dziecko pokazuje za 

pomocą gestów: grabienie trawy, zbieranie owoców do koszyka, koszenie trawy kosą, sianie zboża, 

sadzenie warzyw. 

2.Prawda – fałsz – zabawa dydaktyczna 

Dziecko siedzi na dywanie. Rodzic wypowiada zdanie związane tematycznie z wsią, pracą rolnika. 

Jeżeli jest ono prawdziwe, dziecko klaszcze w ręce, jeżeli jest fałszywe – wstaje i tupie. Np.: 

- Zimą zbieramy z pola zboże. 

- Silos to zbiornik do przechowywania zboża. 

- Kombajn ścina zboże. 

- Jabłka rosną na grządce. 

- Krowy jedzą cukierki i ciastka. 

- Pszczelarz opiekuje się pszczołami i zbiera miód. 

- Sadownik hoduje konie. 

3.Zabawa  z elementem rzutu – Zwierzęta na wsi 

Potrzebna będzie piłka. Rodzic podaje nazwę zwierzęcia i rzuca piłkę do dziecka. Jeśli dziecko usłyszy 

nazwę zwierzęcia mieszkającego na wsi, musi złapać piłkę. Jeśli R. poda nazwę zwierzęcia żyjącego w 

zoo, dziecko nie powinno łapać piłki. Jeśli złapie piłkę wykonuje zadanie ruchowe wskazane przez 

rodzica. 

ZABAWY NA ŚWIEŻYM POWIETRZU 

Wyjdźmy na świeże powietrze z kilkoma balonami. Na początku nadmuchajmy 1 lub 2 i pozwólmy 

dziecku pobawić się nimi. Pozostałe możemy wypełniać czymś innym, np. wodą lub piaskiem. Niech 

dziecko ich dotyka, potrząsa nimi, rzuca. Może też samo je wypełnić jakimś drobnym materiałem, np. 

kamyczkami. 



CZYNNOŚCI SAMOOBSŁUGOWE 

Przypominamy dziecku o kulturalnym zachowaniu przy stole, prosimy o pomoc w nakrywaniu do 

posiłku. 

ŻYCZĘ MIŁEJ ZABAWY  Agnieszka Mazurkiewicz 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

WTOREK 21.04.2020r. 

Temat dnia: MASZYNY W GOSPODARSTWIE 

Dzień dobry Pszczółki! Kontynuujemy temat pracy rolnika na wsi. Sami zobaczcie na czym się dziś 

pochylimy dokładniej. Zapraszam! 

Czytaj wyrażenia: 

To praca rolnika. 

 

Co jemu pomaga? 

Pomyśl . Spróbuj odpowiedzieć na pytanie : Jakie znacie urządzenia i maszyny, które wykorzystuje 

rolnik w swojej pracy? Oto zagadki i rebusy , które pomogą ci odgadnąć. 

Siana owsa jeść nie może , ale szybko ziemię orze. /traktor/ 

w=b 

\brony\ 

Spójrz , co znajduje się na obrazkach. pierwsze głoski nazw kolejnych obrazków utworzą rozwiązanie. 



 

 

/kombajn/ 

Udało Ci się odgadnąć jakie to maszyny? Świetnie! Teraz otwórz Książkę do czytania s.58/59 i 

wykonaj zadania. 

Jak wyglądała praca na wsi dawniej? 

Obejrzyj film. 

https://youtu.be/8V-ObpF6I70 

https://youtu.be/T57BZ-Fcq8s 

A jak dziś wygląda ta praca? Zastanów się, porozmawiaj z dorosłymi, lub obejrzyj film, który 

umieściłam wczoraj . 

Spróbuj policzyć: 

W zagrodzie są  3 



 

2 krowy 

oraz 

2 kozy 

 

Ile zwierząt jest w zagrodzie? 

3+ 2+2=7 

Czy Tobie też wyszedł taki wynik?  Popatrz na kolejne zadanie. 

W kurniku mieszkają 

3 kury  



1 kogut oraz 

4 kaczki  

Ile ptaków mieszka w kurniku? 

3+1+4=8 

Czy i Tobie wyszło? Wspaniale 

Na koniec zapraszam Cię do zabawy plastycznej. Na pewno posiadasz w domu jakieś niepotrzebne 

kartoniki. Proponuję, abyś wykonał/a z nich traktor z przyczepą. Należy odpowiednio posklejać 

pudełka, ozdobić i gotowe. 

Dobrej zabawy! 

Joanna Sikora 

PROPOZYCJE ZABAW NA DZIŚ 

1.Rolnik w polu - masażyk 

Dziecko siada na dywanie w siadzie skrzyżnym, a rodzic za nim w siadzie rozkrocznym i wykonuje 

masażyk na plecach dziecka, recytując tekst: 

Rolnik rano rusza w pole. (kroczymy palcami obu rąk po plecach z dołu do góry) 

Orać pługiem czarną rolę. (Rysujemy linie równoległe do linii kręgosłupa z góry do dołu) 

Sieje zboże i buraki, (stukamy palcami po całych plecach) 

Z których później są przysmaki. (Lekko pukamy dłońmi w plecy). 

2.Nosimy worki 

Dziecko naśladuje przenoszenie worków z jednej strony pokoju na drugą stronę. Rodzic za każdym 

razem zmienia polecenie: lekkie – ciężkie worki. Dziecko stara się odzwierciedlić swoim ruchem 

przenoszony ciężar. 

3.Zrób tyle, ile 

Dziecko maszeruje po pokoju w rytm dowolnej muzyki. Na przerwę w muzyce rodzic wypowiada 



głośno proste działanie, np. 2+2. Dziecko liczy na palcach, a następnie wykonuje tyle 

podskoków/przysiadów, ile wyszło w dodawaniu. 

ZABAWY NA ŚWIEŻYM POWIETRZU 

Wychodząc na spacer obserwujecie pracę na polach (jeśli macie taką możliwość) oraz zmiany 

zachodzące w przyrodzie. 

Warto zachęcić dzieci do pomocy przy pracach w ogródku (przekopywanie grządek, sianie nasion, 

sadzenie kwiatów do doniczek i skrzyneczek). 

CZYNNOŚCI SAMOOBSŁUGOWE 

Wychodząc na podwórko dziecko  stara się samodzielnie ubrać. Wracając odwiesza kurtkę na swoje 

miejsce, ustawia buciki i samo zakłada papcie. Nie zapominamy o dokładnym umyciu rączek – 

mydełkiem !! 

ŻYCZĘ MIŁEGO DNIA  :)  Agnieszka Mazurkiewicz 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

PONIEDZIAŁEK 20.04.2020r. 

Temat tygodnia PRACA ROLNIKA 

Temat dnia : Pracowity tydzień rolnika. 

Witajcie Kochane pszczółki!  Mam nadzieję, że mieliście ciekawy weekend, dobrze spędziliście czas 

oraz wypoczęliście.Przed nami kolejny tydzień ciekawych zajęć o pracy rolnika. Myślę, że Wam się 

spodoba. Na rozgrzewkę zapraszam do śpiewania, tańców i szalonej gimnastyki przy tej o to piosence. 

https://www.youtube.com/watch?v=lhVR1FDXS5E 

Poszło Wam na pewno doskonale! 

Zatem posłuchajcie wiersza 

,,Na podwórku”  Ewa Stadtmüller 

Na podwórku zamieszanie, 

Każdy czeka na śniadanie, 

Głodny kot na płot się drapie, 

a gospodarz smacznie chrapie. 

Gospodarzu, wstawać pora, 

Karmić kury i indora, 

Nieść do stajni sianko świeże, 

nie w łóżku sobie leżeć! 

Pieje kogut kukuryku! 

Nie ma ziarna dziś w kurniku! 

Krowa muczy, kwiczy prosię: 

Ktoś tu ma nas wszystkich w nosie. 



Gospodarzu, wstawać pora, 

Karmić kury i indora, 

Nieść do stajni sianko świeże, 

A nie w łóżku sobie leżeć! 

Gdy gospodarz to usłyszał, 

Krzyknął: spokój, krzyknął: cisza, 

Fantastyczny sen dziś miałem, 

Więc przerywać go nie chciałem. 

Gospodarzu, wstawać pora, 

Karmić kury i indora, 

Nieść do stajni sianko świeże, 

A nie w łóżku sobie leżeć! 

Spróbujcie odpowiedzieć na pytania: O kim był ten wiersz? Co robił gospodarz, a co powinien 

robić?Jakie zwierzęta budziły gospodarza? Jakie prace wykonuje rolnik? 

Zapraszam Was teraz do samodzielnego złożenia obrazka z Kart Pracy 3 s.25 

Posłuchaj opowiadania o pracy rolnika i w trakcie czytania naśladuj wszystkie czynności, które 

wykonuje rolnik lub zwierzęta w opowiadaniu. 

Praca rolnika    Emilia Raczek 

W wiejskiej zagrodzie praca wre od świtu. Gospodarz skoro świt wstał, by zająć się zwierzętami. 

Najpierw wszedł do chlewika, gdzie w wielkich kotłach mieszał paszę dla świnek, nalewał wodę do 

zbiorników i poidełek. Wielkimi widłami poprzenosił do boksów belki słomy i siana. Następnie 

poszedł do stajni, gdzie wsypał owies dla koni i oczywiście nalał wodę do zbiorników. Nanosił 

również z kopy obok – świeżego siana. Na koniec poszedł do obory, gdzie czekały na niego już krowy. 

Stały i muczały, a on najpierw nakarmił je i wziął się do dojenia. Trzeba było dojść do każdej i na 

małym stołeczku usiąść obok niej. Obiema rękoma chwycił wymiona i zaczął doić krowę. Do 

wiaderka zaczęło płynąć ciepłe mleko. Następnie gospodarz zjadł szybko śniadanie i wyprowadził z 

garażu traktor. Doczepił do niego pług i wyruszył w pole. Tam zaorał i zbronował całe pole równiutko, 

rządek przy rządku. Następnie w wielkie wiadro wsypał ziarno i zaczął siać – chodząc po polu w jedną 

i drugą stronę. Przyjechał do domu, zjadł obiad i wyszedł do stodoły, gdzie musiał poprzestawiać z 

miejsca na miejsce bardzo ciężkie worki z paszą dla zwierząt. Zaczęło zmierzchać, znowu doglądał 

swój dobytek: krowy, konie, świnki, kury oraz kaczki. Wieczorem po kolacji mógł nareszcie 

odpocząć. 

Spróbuj sam przeczytać napisy i odpowiedzieć na pytania: 

Co robi rolnik? 

Rolnik od rana... 

Rolnik dba o... 



Praca rolnika jest... 

Przeczytaj wyrazy 

WIOSNA                 

LATO  

JESIEŃ 

ZIMA 

A teraz dopasuj obrazki prace, które wykonuje rolnik do pory roku w jakiej są wykonywane. 

 

 



 

 

 



 

 

 



Zapraszam do zabaw matematycznych na stronę matzoo.pl 

https://www.matzoo.pl/zerowka/policz-i-dodaj_51_330 

Pomyśl czy każdy rolnik robi to samo? Oto słowa, które pomogą Ci rozgryźć tę zagadkę. Porozmawiaj 

z dorosłymi, a może możesz porozmawiać z jakimś rolnikiem? 

rolnik, sadownik,ogrodnik, pszczelarz , hodowca 

Zapraszam Cię też do obejrzenia filmu w którym można zobaczyć ile różnych zajęć jest w rolnictwie. 

https://youtu.be/nhBm9se9M4o 

Powodzenia! 

Joanna Sikora 

  

PROPOZYCJE  ZABAW NA DZIŚ 

1.Chińska medytacja 

Dziecko siada na dywanie w siadzie skrzyżnym, plecy ma proste, ręce na kolanach, oczy zamknięte. 

Głęboko wciąga powietrze nosem i wypuszcza ustami. Zabawę powtarzamy kilka razy. 

2.Papierki i ja 

Na podłodze rozkładamy kawałki gazet. Dziecko tańczy przy dowolnej muzyce, na przerwę 

zatrzymuje się i podnosi papierek. Następnie rysuje w powietrzu według polecenia rodzica np. dom, 

kwiatka, rybkę itp. Zabawę powtarzamy dowolną ilość razy. 

3.Zamiana miejsc 

Rozkładamy na podłodze kilka gazet. Następnie dziecko wykonuje polecenia rodzica: 

Na mojej gazecie siedzę sobie (dziecko siada) 

Na mojej gazecie bębnię sobie (uderza o gazetę otwartą dłonią) 

Na mojej gazecie śpię sobie (kładzie się w wygodnej pozycji) 

A kiedy usłyszę ton ( klaszcze w ręce) 

Szybko uciekam stąd (dziecko podchodzi do innej gazety). 

Przy kolejnych gazetach wykonuje te same czynności. 

ZABAWY NA ŚWIEŻYM POWIETRZU 

Rzucanie piłeczki – ta zabawa polega na rzucaniu do siebie (zatem w parze) piłeczki. Przy każdym 

rzucie, w którym uda się złapać piłkę i nie spadnie na ziemię, para oddala się od siebie troszeczkę. 

Zabawa się kończy, kiedy piłka wyląduje na ziemi. 

CZYNNOŚCI SAMOOBSŁUGOWE 

Pamiętaj o samodzielnym sprzątaniu po sobie: po jedzeniu i zabawie. 

ŻYCZĘ MIŁEGO DNIA  Agnieszka Mazurkiewicz 

  

  



ZABAWY Z ANGIELSKIM :) 

Jobs – zawody 

Kochani, wierzę, że sobie świetnie radzicie i miło spędzacie czas.. na dziś proponuję film, który 

będzie dotyczył zawodów →https://www.youtube.com/watch?v=bjyqbExDAs8 

Tak wiem, wiem.. znacie doskonale tych aktorów..:P Pamiętajcie, spróbujcie tak jak na zajęciach, 

powtarzać po nich słówka.. 

- policeman – policjant 

- firefighter – strażak 

- doctor – lekarz 

- teacher – nauczyciel 

Dla chętnych dodatkowe słówka usłyszane w filmie: 

- shop assistant – sprzedawca 

- office worker – pracownik biurowy 

Bye, Bye / A.G. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PIĄTEK  17.04.2020r. 

Temat dnia: PRZETWORY Z NABIAŁU 

Dzień dobry Pszczółki oraz Rodzice! 

Przywitał nas kolejny piękny, słoneczny dzień. A to nastraja do zadbania o swoje zdrowie i kondycję 

fizyczną. Zapraszam Was do zapoznania się z tzw. piramidą zdrowego żywienia, która obrazuje jakie 

produkty spożywcze powinniśmy spożywać, oraz w jakich ilościach.Na wierzchołku piramidy 

znajdują się produkty, które powinny znajdować się w diecie jak najrzadziej i małych ilościach. Idąc 

ku dołowi piramida się rozszerza , a wraz z nią wachlarz produktów żywieniowych oraz ich ilość. 

https://www.youtube.com/watch?v=bjyqbExDAs8


 

Dodatkowo zapraszam na krótki film o piramidzie żywienia. 

https://www.youtube.com/watch?v=7_Y8QekljEo 

Teraz posłuchajcie wiersza Anny MIkiciuk Piję mleko 

Bardzo lubię mleko pić, bo ja zdrowo pragnę żyć. 

Chcę mieć zęby mocne, białe, także kości wytrzymałe. 

Mleko piję na śniadanie, zawsze mam ochotę na nie, 

Też wieczorem mi smakuje, gdy je mama przygotuje. 

Jestem zdrowa i radosna, rosnę szybko tak jak sosna. 

Mleko moc składników ma i o zdrowie moje dba. 



Jest najlepsze dla każdego,dla młodszego i starszego. 

Ono jest najzdrowsze w świecie, nic lepszego nie znajdziecie. 

Zapraszam do obejrzenia filmu pt. Jak produkowane jest mleko? 

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

Poniżej zamieszczam link , gdzie po otwarciu znajdziecie mnóstwo świetnych zabaw matematycznych, 

zapraszam do zabawy. 

http://matzoo.pl/zerowka/51http://matzoo.pl/zerowka/51 

Zapraszam Was do własnoręcznego wykonania twarożku wiosennego. Pod nadzorem dorosłej osoby 

zmiel lub rozetrzyj widelcem kostkę białego sera. Dodaj kilka łyżek śmietany lub jogurtu. Posiekaj 

świeży szczypior i kawałek cebuli. Ząbek czosnku zmiel w prasce. Dodaj szczyptę soli i 

pieprzu.Możesz posiekać i dodać świeżą rzodkiewkę.Wszystko wymieszaj z serem. Wyłóż na czystą 

miseczkę i przyozdób kilkoma źdźbłami szczypioru.  Smacznego!

 

Miłego Dnia! 

Joanna Sikora 

PROPOZYCJE ZABAW NA DZIŚ 



1. Krówki do zagrody 

Dziecko chodzi swobodnie po pokoju naśladując krowę (chodzi na czworakach, wydaje dźwięk 

„muu”), na sygnał rodzica chowa się do zagrody (umowne miejsce w pokoju). Zabawę 

powtarzamy kilka razy. 

2. Każda łatka ci powie co masz zrobić na zdrowie 

Wycinamy z kartek papieru łaty krowie. Na każdej zapisujemy jakieś polecenie związane z 

ruchem np. zrób 5 przysiadów, zrób 2 skłony, stań na jednej nodze. Dziecko losuje po kolei 

kartki i wykonuje zadania zapisane na łatkach krowy. 

3. Zgadnij co to za przysmak? – zabawa badawcza 

Rozkładamy na stole różne produkty spożywcze – jogurt, kefir, maślanka, śmietana, ser biały, 

ser żółty, topiony, masło (to co mamy w lodówce). Dziecko ma zawiązane oczy. Jego zdaniem 

jest rozpoznać po zapachu oraz smaku produkty spożywcze, które rodzic mu po kolei podaje. 

ZABAWY NA ŚWIEŻYM POWIETRZU 

Bawimy się w ulubione zabawy pamiętając o bezpieczeństwie. Możemy wykorzystać piłkę – rzut do 

celu, gra w piłkę nożną. 

CZYNNOŚCI HIGIENICZNE 

Pamiętam o zdrowym odżywianiu. Poznaję i próbuję różne produkty bogate w nabiał. 

ŻYCZĘ MIŁEGO DNIA  Agnieszka Mazurkiewicz 

  

ZABAWY Z ANGIELSKIM :) 

Actions – Let’s sing ! 

Hello Children! Jak nastroje po świętach? :) Dzisiaj proponuję, abyście powtórzyli ostatnie słówka, 

związane z czynnościami.. umiecie już? Super! :)...wysyłam dla Was piosenkę do pośpiewania i 

zabawy, miło mi będzie, jak po powrocie do przedszkola wspólnie ją zaśpiewamy :) 

→ https://www.youtube.com/watch?v=aCk4ZccKnf0 

Good Luck / A.G. 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CZWARTEK  16.04.2020r. 

Temat dnia: OD KROWY-NABIAŁ 

Dzień dobry Pszczółki! 

Mam nadzieję, że jesteście po obfitym śniadaniu pełnym witamin i mikroelementów. Co jedliście 

smacznego? Skąd pochodzą te produkty? Kto je przygotował? Wiele produktów na Twoim stole 

to  takie wiejskie przysmaki...  Dlaczego? Pomyśl i porozmawiaj z dorosłym jakie korzyści daje nam 

hodowla zwierząt gospodarskich? Czy są tylko po to by cieszyły nasze oko? Czy jednak maja coś 

wspólnego z Twoim śniadaniem. Wiersz poniżej przypomni Ci niektóre zwierzęta. W trakcie słuchania 

wiersza możesz naśladować zwierzątka. 

https://www.youtube.com/watch?v=aCk4ZccKnf0


Posłuchaj wiersza  Teresy Marii Massalskiej pt. W gospodarstwie 

Pieje kogut już od świtu: 

Kukuryku! Kukuryku! 

Kura do kurczaków żwawo 

Gdacze- w lewo! 

Gdacze- w prawo! 

Kaczka kwacze: Kwa!Kwa! Kwa! 

Trzy kaczątka dziobem pcha. 

Krowa muczy: Mu! Mu! Mu! 

Aż po prostu brak jej tchu. 

Koń opędza się od much 

I rży głośno: Jestem zuch! 

winka chrumka: - Chrum! Chrum! Chrum! 

Co za hałas! Co za szum! 

Kot cichutko miauczy : -Miau 

A pies szczeka -Hau! Hau! Hau! 

A teraz mam dla Ciebie zagadki, spróbuj je rozwiązać. 

Biały jest twarogiem zwany, w żółtym dziury się znajdują. W Twej lodówce jest schowany, z nim 

kanapki Ci smakują. \ser\ 

Naturalny, owocowy, bardzo pyszny, oraz zdrowy. Z przeróżnymi dodatkami, śliwką, wiśnią, lub 

ziarnami. Z mleka zdrowym jest produktem , a  nazywa się... \jogurtem\ 

Z mleka produkt wytwarzany, białym serem bywa zwany. Naturalny, bardzo zdrowy, z dżemem, 

miodem , wyborowy. /twaróg/ 

Jak Ci poszło? Zapewne wspaniale. Zatem otwórz Czytankę na stronie 56 i 57, tam znajdują się 

proste teksty, a więc CZYTAMY! 

Co to jest? Dorosły wcześniej przygotowuje produkty mleczne takie jak np.twaróg, jogurt, kefir, 

mleko, maślanka, żółty ser itp. Dziecko ma zamknięte  lub przewiązane chustką oczy i za pomocą 

zmysłów dotyku, smaku i powonienia próbuje odgadnąć, co to za produkt. 



Wykonaj Piszę i Liczę 56. 

Zapraszam Cię dziś do wypicia mleka lub maślanki i wykorzystania kartoników po nim do wykonania 

miasteczka. Oto link na którym znajduje się instrukcja. 

https://kreatywnediy.pl/miasteczko-z-kartonikow/ 

Dobrej zabawy! 

Joanna Sikora 

  

PROPOZYCJE ZABAW NA DZIŚ 

1.Wyrabianie ciasta 

Dziecko siedzi na krzesełku na bosaka, a przed nim na podłodze leży szarfa/chusta. Rodzic prosi 

dziecko, żeby wyobraziło sobie, że chusta to ciasto i za pomocą bosych stóp ugniata je, wałkuje itp. 

2.Kury do kurnika 

Rozkładamy na podłodze kartki ponumerowane od 1-7 (kurniki). Dziecko chodzi po pokoju naśladując 

kurę. Rodzic podaje hasło „Kury do kurnika” i jednocześnie pokazuje na palcach liczbę – numer 

kurnika, do którego dziecko musi wskoczyć. 

3.Pokaż, jak... - zabawa artykulacyjna 

Dziecko naśladuje ruchy zwierząt i przedmiotów za pomocą warg i języka np.: 

- Konik jedzie na przejażdżkę. Naśladuj konika stukając czubkiem języka o podniebienie, wydając 

przy tym charakterystyczny odgłos kląskania. 

- Pies gonił zająca i bardzo się zmęczył, wysunął język i dyszy. Wysuń język jak najdalej na brodę -

pokaż dyszącego psa 

- Królik wypycha policzki jedzeniem, a ty pokaż jak można wypchnąć policzki językiem, raz z prawej 

raz z lewej strony. 

- Kotki: kotki piją mleczko języczkiem z talerzyków (język wysuwamy jak najdalej z buzi), 

oblizują wąsy (język sięga do kącików ust z jednej i z drugiej strony), 

- Krówki żują trawę – buzia jest zamknięta, poruszamy żuchwą w różne strony, dobra trawa – 

oblizujemy językiem całe usta. 

ZABAWY NA ŚWIEŻYM POWIETRZU 

Pisz litery, wyrazy na piasku i zachęć dziecko do naśladowania – palcem, patykiem. 

CZYNNOŚCI SAMOOBSŁUGOWE 

Wychodząc na podwórko, pamiętaj o samodzielnym zapinaniu guzików i zamków  :) 

ŻYCZĘ MIŁEJ ZABAWY   Agnieszka Mazurkiewicz 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ŚRODA  15.04.2020r. 

Temat dnia: OD JAJKA DO KURY 



Witajcie Drogie Pszczółki oraz niezastąpieni Rodzice! 

Obejrzyjcie krótki film z którego możecie się dowiedzieć, gdzie mieszkają niektóre zwierzęta 

gospodarskie. 

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

Wiemy już , że świnka mieszka w chlewie, krowa w oborze, koń w stajni, kura w kurniku... . A gdzie 

mieszka kot? Przecież to zwierzę jest w prawie każdym gospodarstwie... Gdzie więc kot ma swoje 

miejsce? Porozmawiaj z dorosłym o zwyczajach kotów. Może i Ty masz swojego kociego ulubieńca? 

Ile widzisz kotów? Policz. 

 

Zaklaszcz tyle razy ile kotów widzisz na obu obrazkach.  Narysuj tyle samo kresek ile jest kotów. Zrób 

tyle samo przysiadów ile kotów na obu obrazkach. Ile kotów jest na pierwszej ilustracji? Ile na 

drugiej? Ile to razem? Tak! To 8. 



 

Spróbuj nakreślić w powietrzu cyfrę osiem. 

Wykonaj Karty Pracy 3.23 

Posłuchaj piosenki Danuty i Karola Jagiełło pt. <W kurniku> 

https://www.youtube.com/watch?v=tbYeOv40JDY 

Na pewno słuchaliście uważnie. 

O czym opowiada piosenka? Dlaczego kury głośno gdakały, a kogut piał z całych sił? Co wykluło się 

z jajek? 

Czy wszystkie ptaki wykluwają się z jajek? Jakie jaja znosi kura, a jakie kaczka? Porównaj które jest 

większe? A które mniejsze?  Jaki mają kształt i kolor?Dopasuj jajo do ptaka. 

 

Wyszukaj teraz w swoim pokoju, lub w domu przedmiotów, które zaczynają się na taką samą głoskę 

jak wyraz JAJKO. 

Dorosły wypowiada różne wyrazy wg własnego uznania, a dziecko klaszcze w dłonie , gdy usłyszy 

głoskę J. 

Możesz też wymyślić sam wyrazy, które na początku, w środku lub na końcu posiadają głoskę J. 

Popatrz na ilustrację. Oto wielka i mała , drukowana litera j. 



 

oraz wielka i mała pisana litera j.

 

Wykonaj Karty pracy 3.24. 

Zachęcam do przeprowadzenia: 



Obserwacji pt. CO JAJKO MA W ŚRODKU? 

Rodzic lub dziecko z pomocą rodzica rozbija surowe jajko i przekłada je do miseczek. Oddziela żółtko 

od białka. Dziecko określa, z czego składa się jajko (skorupka, białko, żółtko). 

Eksperymentu pt. JAJKO W OCCIE. 

Zanurzcie jajko w occie i pozostawcie na 24 godziny. Po tym czasie, dziecko opisuje, co stało się z 

jakiem, co stało się ze skorupką? Jakie właściwości ma teraz jajko? 

Dobrego dnia! 

Joanna Sikora 

  

PROPOZYCJE ZABAW NA DZIŚ 

1.Co zmieniło swoje miejsce? 

Rozkładamy na dywanie 7 różnych przedmiotów. Dziecko ma za zadanie zapamiętać ich ustawienie. 

Następnie rodzic prosi dziecko, aby się odwróciło, a rodzic zmienia kolejność ustawienia 

przedmiotów. Zadaniem dziecka jest wskazanie różnic w ustawieniu. 

2.Żabki na łące 

Dziecko wykonuje przysiad podparty i skacze jak żabka. Na hasło „bocian leci” żabka musi wykonać 

ukłon japoński, żeby bocian jej nie zjadł. Zabawę powtarzamy kilka razy. Jak wykonać ukłon japoński, 

przedstawione jest w filmiku: https://www.youtube.com/watch?v=u55pr2bI6VQ 

3.Wiosenna powódź 

Na podłodze rozkładamy klocki (kałuże). Dziecko uważnie spaceruje, podskakuje lub biega , omijając 

kałuże. Na hasło „powódź” dziecko szybko siada na krześle, unosząc nogi nad podłogę. Zabawę 

powtarzamy kilka razy. 

ZABAWY NA ŚWIEŻYM POWIETRZU 

Gra w klasy -  narysuj na chodniku lub na piasku kratki do gry w klasy i ponumeruj je do pięciu. 

Pokaż dziecku, jak rzucić kamyk, patyk na jedną z kratek. Zachęć dziecko do skakania po kratkach, aż 

znajdzie się na numerze, na który upadł rzucony przedmiot. 

CZYNNOŚCI SAMOOBSŁUGOWE 

Pomagam sprzątać naczynia po posiłku. 

ŻYCZĘ MIŁEGO DNIA   :)  Agnieszka Mazurkiewicz 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

WTOREK  14.04.2020r. 

Temat tygodnia : NA WSI 

https://www.youtube.com/watch?v=u55pr2bI6VQ


Witajcie Pszczółki! Mam nadzieję, że spędziliście dobrze święta wielkanocne. Wierzę, że czas, który 

spędziliście z rodziną, był wspaniały i niepowtarzalny. Dzień dzisiejszy zaczyna się pięknym 

uśmiechem słońca w naszą stronę, co bardzo motywuje, aby porozmawiać i posłuchać o wsi. Na 

początek odsłuchajcie wiersza Aleksandry Wojtyły pt. Wiejskie życie 

https://www.youtube.com/watch?v=WQDxHBqzhv8 

Teraz proszę posłuchaj opisu zwierzęcia, a następnie wybierz odpowiedni obraz, który pasuje do 

opisu. 

Kogut panem jest podwórka.Powie Wam to każda kurka. I przez całe swoje życie wstaje zawsze już o 

świcie, by zwierzęta i ludzi swoim pianiem obudzić. Na głowie ma grzebień czerwony, zawsze broni 

kury- żony. Wtedy pieje kukurykuuuu! Zmiataj rozbójniku! 

Kurki w nocy śpią na grzędzie, w dzień zaś skubią trawkę wszędzie i ostrymi pazurkami grzebią w 

ziemi za ziarnami. Kiedy jajko zniesie kurka , głośno gdacze złotopiórka. A gdy wysiaduje jajka, 

mówię szczerze to nie bajka, trzymaj od niej się z daleka. Może wtedy podziobać człowieka. Gdy 

wyklują się kurczątka, małe, żółte niebożątka, mama kura nie odpuszcza i z oczu swych dzieci nie 

spuszcza. Biedna jest ta nasza kurka, nigdy ie może opuścić podwórka. Nikt nie pyta o jej wolę, żywot 

swój często kończy w rosole. 

Baran. Dzisiaj od samego rana słychać wokół bek barana, co na głowie dla przestrogi, nosi zakręcone 

rogi. Nie pytając się nikogo, wstał o świcie lewą nogą, czmychnął ze swojej obórki i z impetem goni 

kurki. Kochany Panie Baranie! Niech Pan natychmiast przestanie. Bo te kurki pewność mam nie 

zniosą więcej jajek nam. 

Świnka. Każda świnka lubi błoto. W błocie kąpie się z ochotą i gdy biegnie na śniadanie zabrudzone 

ma ubranie. Choć nie wzbudza to zachwytu, ona nie traci apetytu. Droga świnko, tak nieładnie, błoto 

ci w korytko wpadnie. A to skończy się z pewnością brzuszka twego niestrawnością.Nim przystąpisz 

do jedzenia, o tym już wspomniano nieraz, czyste ręce miej, ubranie, wtedy nic Ci się nie stanie. 

Koza. Kto hoduje kózek parkę, może schować już kosiarkę, bo te kozy, to wszyscy wiedzą, całą trawę 

z podwórka zjedzą. Nie pogardzą i listkami oraz z drzewa gałązkami. Koza wciąż buzią swą porusza, 

wilczy głód ją do tego zmusza. Jest ceniona przez człowieka, ze względu na dużą wartość jej mleka. 

Gęś. Tam, gdzie ścieżka biegnie wąska, stała sobie pewna gąska, która znana jest wśród gości z braku 

swojej gościnności. czasem bywa agresywna, choć to rzecz jest trochę dziwna, czemu psa , co 

podwórka pilnuje, ciągle dziobem podszczypuje? Głośno syczy, skrzydłami bije, do przodu wyciąga 

swą długą szyję.To wiadomo od stuleci, przez to boją się jej dzieci. Jest ptakiem , co jak mało który, 

musi się wreszcie nauczyć kultury. 

  



 



 



 

Dopasuj dorosłe zwierzę do jej dziecka. Karty możesz pobrać z tej strony- 

https://www.printoteka.pl/do/materials/item/3934 

Dopowiedz i zrób. Dorosły mówi zdania, za zakończenie dopowiadają dzieci i wykonują czynność z 

rymowanki. 

Powiedz: prosię i podrap się po..... NOSIE 

Powiedz: koń i wyciągnij do mnie.....DŁOŃ 

Powiedz: krowy i dotknij palcem ......GŁOWY 

Powiedz: króliczki i nadmij..... POLICZKI 

Powiedz: kaczuszka i dotknij łokciem....... BRZUSZKA 

Wykonaj kaczuszkę z Wycinanki nr 34. 

W linku poniżej znajdziesz odgłosy zwierząt na wsi. Posłuchaj i popatrz. Następnie odtwórz nagranie 

jeszcze raz i spróbuj zgadnąć co to ta zwierzę. 

https://www.youtube.com/watch?v=tj2ccM-9kF0 

Pozdrawiam! 

PROPOZYCJE ZABAW NA DZIŚ 

1.Pracowity dzień rolnika 

Dziecko chodzi po pokoju i naśladuje wszystkie wymieniane czynności, jakie wykonuje rolnik: sianie 

zboża, sadzenie warzyw, pielenie grządek, zbieranie owoców, koszenie zboża itp. 



2.Zgadnij, co mam na myśli 

Wybierz jeden przedmiot z otoczenia, następnie opisz jego wygląd i funkcje tak, żeby dziecko mogło 

odgadnąć, o co chodzi, np. „Jest niewielki, zielony, stoi na półce, można do niego nalać wodę” 

(wazonik). Stopień trudności (wybór przedmiotu i jego opis) możesz zmieniać w zależności od 

możliwości dziecka. Następnie poproś dziecko, żeby opisało jakiś przedmiot. 

3.Łapiemy kolory 

Dziecko swobodnie chodzi po pokoju. Możemy włączyć muzykę. Rodzic głośno podaje nazwę 

jakiegoś koloru, np. zielony. Wówczas dziecko musi odszukać podany kolor w pomieszczeniu i 

dotknąć rzeczy w tym kolorze. 

ZABAWY NA ŚWIEŻYM POWIETRZU 

Wychodząc dzisiaj na podwórko, uważnie obserwujcie zmieniającą się przyrodę, nasłuchujcie 

odgłosów ptaków. Możecie wykorzystać do zabawy skakankę, piłkę –  według pomysłów dziecka. 

CZYNNOŚCI SAMOOBSŁUGOWE 

Uczymy dziecko samodzielnego ubierania się: przewijania spodni, sweterka na prawą stronę, 

zakładania papci i bucików na odpowiednią nogę. 

ŻYCZĘ MIŁEJ ZABAWY :) Agnieszka Mazurkiewicz 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PIĄTEK, 10.04.2020r. 

Kochane Pszczółki oraz Drodzy Rodzice! 

Niestety w tym roku nie udało nam się spotkać na wspólnym , przedszkolnym śniadaniu 

wielkanocnym. Trudno też w tej sytuacji złożyć sobie tradycyjne świąteczne życzenia. Jest inaczej, ale 

to wszystko minie. Cieszcie się pięknymi świętami, cudowną pogodą, wspaniałą rodziną i wspólnie 

spędzonym czasem.Kończąc tydzień o tematyce świąt wielkanocnych,pragnę Was zaprosić do 

wspólnego obejrzenia prezentacji. 

https://drive.google.com/file/d/1GSbcVP4ny63PnSdPqTkvGNGkwkh6B5xy/view?usp=sharing ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1GSbcVP4ny63PnSdPqTkvGNGkwkh6B5xy/view?usp=sharing


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radujcie się cudownych Świąt, spędzonych z najbliższymi, obfitego śniadania, bogatego Zająca, 

Mokrego Dyngusa i wszelkiego błogosławieństwa od Chrystusa zmartwychwstałego życzą 

Panie Z Grupy Pszczółek , Pani Dyrektor 

oraz wszyscy Pracownicy Publicznego Przedszkola w Doruchowie. 

  

ZABAWY Z ANGIELSKIM :) 

Kochani! Dziś utrwalamy słownictwo dotyczące świąt, które poznaliśmy na ostatnich zajęciach..:) 

Moja propozycja dla Was to: 

https://www.youtube.com/watch?v=dI5bj8iMTz8 

https://www.youtube.com/watch?v=dI5bj8iMTz8


A na deser świąteczny odcinek Waszych ulubionych bohaterów: 

https://www.youtube.com/watch?v=wF-1TojnzUg 

Pamiętajcie! Przy przygotowaniu wielkanocnego koszyczka próbujcie nazywać, liczyć….. słówka 

poznane po angielsku..:) 

Życzę Wam wszystkim i Waszej Rodzinie jeszcze raz Wesołych i Zdrowych Świąt 

Wielkanocnych..<3 ! / A.G. 

 

 

CZWARTEK 09.04.2020r. 

Dzień dobry Pszczółki! 

Kolejny piękny dzień pełen atrakcji  przed nami. Najpierw  posłuchajcie wiersza 

https://www.youtube.com/watch?v=wF-1TojnzUg


 

Maria Konopnicka 

Śmigus  

  

Panieneczka mała 

Rano dzisiaj wstała 

Śmigus! Śmigus! 

Dyngus! Dyngus! 

Bo się wody bała. 

  

Panieneczka mała 

W kątek się schowała 

Śmigus! Śmigus! 

Dyngus! Dyngus! 

Bo się wody bała. 



  

Panieneczka mała 

Sukienkę zmaczała 

Śmigus! Śmigus! 

Dyngus! Dyngus! 

Choć się wody bała. 

  

Zastanów się i odpowiedz na pytania: 

Co to jest śmigus-dyngus? 

Jakiego dnia obchodzimy śmigus dyngus? 

Jak inaczej nazywamy ten dzień? 

Czy można się obrazić na osobę, która poleje nas wodą? 

Co to znaczy mieć umiar w polewaniu woda? 

  

Spróbuj rozwiązać zagadki 

Jajka ozdabiane, pięknie malowane (pisanki) 

  

Pośrodku pięknych pisanek, 

Stoi bielutki, cukrowy…. (baranek) 

  

Znajdziesz w niej bazie, 

Bukszpan- roślin wiele, 

Tydzień przed Wielkanocą 

Święcisz ją w kościele.( Palemka) 

  



Pyszna zupa- pierwsza klasa! 

Jest w niej jajko, jest kiełbasa!( Żurek) 

  

Długie ma uszy, 

Jeszcze dłuższy skok! 

Na słodkości od niego 

Czekasz cały rok! (Zajączek) 

  

Żółciutka kuleczka, 

Co wychodzi z jajeczka. (Kurczaczek) 

  

Pyszne ciasto na święta podane, 

Najlepiej smakuje lukrem polane!( Baba wielkanocna) 

  

Z ziarnami lub biały, 

Najlepszy jest świeży. 

A jego kromeczka Też w koszyczku leży. (Chleb) 

  

Wykonaj Piszę i Liczę s.55 

  

Zapraszam Cię do Quizu Wiedzy o Świętach Wielkanocnych. 

Wystarczy wybrać właściwą odpowiedź . 

1.Święta Wielkanocne obchodzimy zawsze 

a/ zimą b/ jesienią c/ wiosną 

2.Jajka pomalowane jednym kolorem nazywamy 



a/ pisankami b/kraszankami c/drapankami 

3.Śmigus-dyngus, czyli zwyczaj polewania wodą obchodzimy w 

a/ lany wtorek b/laną niedzielę c/lany poniedziałek 

4.Malowane jajka w różne wzorki nazywamy 

a/ piosenkami b/pisarkami c/pisankami 

5.Podczas śniadania wielkanocnego dzielimy się 

a/opłatkiem b/jajkiem c/chlebem 

6.Dawny zwyczaj wielkanocny polegał na 

a/ chodzeniu z gwiazdą b/ chodzeniu po kolędzie c/chodzeniu z kogucikiem 

7.Co święcimy w Niedzielę Palmową 

a/jajka b/ chleb c/palmę 

8.Jak nazywamy koszyczek z jedzeniem, który święcimy w Wielką Sobotę? 

a/plecionka b/święconka c/wędzonka 

Jak Wam poszło? Pewnie świetnie!  Może znajdzie się w domu jakaś pyszna niespodzianka za 

wspaniale wykonane zadanie! 

Dobrego Dnia! 

Joanna Sikora 

  

PROPOZYCJE ZABAW NA DZIŚ 

1.Zajączkowa przeprawa 

Informujemy dziecko, że musimy pomóc Zajączkowi przedostać się przez rzekę na drugą stronę za 

pomocą tratwy. Naszą tratwą będzie gazeta. Dziecko próbuje poruszać się do przodu siedząc na 

gazecie, a na swoich kolanach trzyma zajączka (maskotkę). Dziecko musi przedostać się do 

wyznaczonego miejsca, cały czas pilnując, żeby zajączek nie spadł. 

2.Zbijające jajko 

Potrzebujemy plastikowych kubeczków lub kręgli i plastikowe jajko. Wyznaczamy miejsce z którego 

będziemy rzucać, a po przeciwnej stronie ustawiamy kubki lub kręgle. Dziecko rzuca tak długo, aż 

wszystkie kubeczki/kręgle się przewrócą. 

3.Po omacku 

Rozkładamy na podłodze pisanki (mogą być styropianowe lub z papieru). Zadaniem dziecka będzie 

przejść wyznaczoną trasą z zamkniętymi oczami, tak żeby nie nadepnąć na żadne jajko. Najlepiej 

pokazać dziecku najpierw całą trasę z otwartymi oczami. Niech sobie spokojnie przejdzie i potem 

spróbuje z zawiązanymi oczami. 



ZABAWY NA ŚWIEŻYM POWIETRZU 

Szukanie jajek 

Ukryj w ogrodzie czekoladowe jajka i wręcz dziecku koszyczek. Zachęć dziecko do odszukania 

wszystkich jajek. Możesz mu pomóc mówiąc „ciepło -zimno”  lub podać liczbę kroków, jakie dziecko 

ma przejść. 

CZYNNOŚCI SAMOOBSŁUGOWE 

Zachęcamy dziecko do pomocy przy prostych pracach domowych. 

ŻYCZĘ MIŁEGO DNIA   :)  Agnieszka Mazurkiewicz 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ŚRODA  08.04.2020r. 

Witajcie drogie Pszczółki!  

Dziś będzie bardzo słodko i smacznie . Będzie ślinka ciekła na widok łakoci, które ujrzysz. Zapachnie 

w domu tradycyjnym, polskim ciastem i porozmawiamy o nich niczym najwybitniejsi mówcy. Będzie 

też okazja poćwiczyć posługiwanie się wagą kuchenną. Zapraszam do zabawy! 

Rozpocznę zdanie słowami : „Ze świętami kojarzy mi się...”, a Ty podaj jak najwięcej słów, które 

właśnie kojarzą Ci się z Wielkanocą. 

Posłuchaj wiersza Ewy Skarżyńskiej pt. „Wielkanocny stół” 

Nasz stół wielkanocny 

haftowany w kwiaty. 

W borówkowej zieleni 

listeczków skrzydlatych. 

Lukrowana baba 

rozpycha się na nim, 

a przy babie- 

mazurek w owoce przybrany. 

  

Spróbuj odpowiedzieć na pytania: 

-Jak wygląda wielkanocny stół? 

-Jakie stały na nim ciasta? 



-Jakie przysmaki wielkanocne lubicie najbardziej? 

Spójrz na poniższe obrazki. Co na nich widnieje? Czym się od siebie różnią? 

Opisz zdjęcia. Postaraj się wypowiedzieć całym zdaniem i opowiadaj jak najwięcej o przedmiocie. 

Jeśli dasz radę -przesylabizuj i przeczytaj wyrazy pod ilustracjami. 

 

BABA 

  



 

MAZUREK 

Wykonaj Kartę Pracy 3 s.22 obustronnie 

Spróbuj dziś z dorosłym upiec coś pysznego. Może to być babka wielkanocna, a może to 

właśnie będzie mazurek? Dziś Ty ważysz i odmierzasz składniki. Przepisy możesz znaleźć 

np. tutaj: 

https://www.doradcasmaku.pl/przepis-wielkanocna-baba-274826 

Smacznego! 

Joanna Sikora 

  

PROPOZYCJE ZABAW NA DZIŚ 

1.Wyścig z jajem 

Potrzebna będzie łyżka - drewniana lub zwykła, i jajko (najlepiej styropianowe). Wyznaczamy start i 

metę, prosimy dziecko żeby przeniosło jajko na łyżce w taki sposób, aby nie spadło. Żeby nie było tak 



łatwo możemy zaproponować konkretny sposób poruszania się, np. tyłem, bokiem, stopa za stopą, na 

palcach, na piętach, na bokach stóp. 

2.Rzucanie pisanek 

Ta zabawa polega na rzucaniu do siebie (zatem w parze) pisanek. Przy każdym rzucie, w którym uda 

się złapać jajko i nie spadnie na ziemię, para oddala się od siebie o jeden krok. Zabawa się kończy, 

kiedy pisanka wyląduje na ziemi. 

3. We dwoje raźniej 

Zabawa w parze. Rozkładamy na podłodze duże klocki. Następnie wiążemy sobie i dziecku nogi 

używając skakanki, tak żebyśmy mogli wspólnymi siłami wykonać slalom wśród klocków i wrócić na 

swoje miejsce. 

ZABAWY NA ŚWIEŻYM POWIETRZU 

Wrzucanie kamyków do wody  

Wystarczy miska z wodą i kamyczki. Można je wrzucać i obserwować zachowanie wody, można je 

później wyjmować, liczyć, przekładać. Można zrobić zawody na rzucanie kamyków z pewnej 

odległości. 

CZYNNOŚCI SAMOOBSŁUGOWE 

Pamiętam o kulturalnym spożywaniu posiłków. 

ŻYCZĘ MIŁEJ ZABAWY  :)  Agnieszka Mazurkiewicz 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

WTOREK  07.04.2020r. 

Witajcie Pszczółki! 

Wielkanoc zbliża się wielkimi krokami, nawet słonko o tym wie, bo 

wstaje promienne i radosne. Przyniosło mi rebus dla Was.  

  

pi +  



Posłuchajcie piosenki. Podczas jej trwania możecie się poruszać tak 

jak czujecie. Możecie też spróbować klaskać i tupać do jej rytmu. 

https://www.youtube.com/watch?v=UMl5kZ6DGas 

Bajkowe pisanki 

Do zajączka przyszła kurka: 

– Ko, ko, ko, ko – zagdakała. 

Z koszem jajek na pisanki 

Mama – kwoka mnie przysłała. 

 

Zając podparł się pod boki: 

– A to ci dopiero jajka! 

Namaluję na nich tęczę, 

i na każdym będzie bajka. 

 

Bajkowe pisanki, bajkowe. 

Rozdamy je z dobrym słowem, 

Świątecznym życzeniem, 

Wiosennym marzeniem. 

Bajkowe pisanki, bajkowe, 

Wesołą wiodą rozmowę, 

że wiosna za oknem, 

że w dyngus ktoś zmoknie. 

 

Rośnie żytko jak na drożdżach 

I zieleni się rzeżucha, 

Pisankowych opowieści 

Zając słucha, kurka słucha. 

Z bukiecikiem srebrnych bazi 

W gości wybrał się baranek, 

A dla niego mała kurka 

Kosz bajkowych ma pisanek.  



Spróbuj kilka razy powtórzyć tekst piosenki po dorosłym, a potem go zaśpiewać. 

Jak pewnie wiecie jajka to jeden z ważniejszych symboli Świąt Wielkanocnych. W tradycji jajko 

oznacza odrodzenie się do nowego życia. W Polsce szczególnie rozwinął się zwyczaj ozdabiania ich 

na różne sposoby. Ze względu na sposób ich ozdobienia przyjmują różne nazwy-pisanki, kraszanki, 

pisanki obłożone koronką, jajka ozdobione wycinankami.. 

 

  

 

  



 

Przyjrzyj im się dokładnie.Które najbardziej przypadły Ci do gustu? Spróbuj je policzyć. 

Wykonaj polecenie z Piszę i Liczę s.53. oraz  Czytanka s 54-55. 

Dobrego Dnia! 

Joanna Sikora 

  

PROPOZYCJE ZABAW NA DZIŚ 

1.Szukanie jajek 

Ukryj w domu kilka czekoladowych jajek. Będzie ciekawie jeśli pomożesz dziecku odgadywać, gdzie 

są schowane przygotowując słoik z zagadkami np. W tym miejscu jest zimno i na pewno znajdziesz tam 

mleko (lodówka), Jajko jest schowane w miejscu, gdzie zazwyczaj da się zobaczyć dużo 

kurtek (w szafie). 

2. Zajączkowy tor przeszkód 

Wspólnie z dzieckiem zbuduj z mebli tor przeszkód: możecie wykorzystać krzesła, stołki, poduszki. 

Poproś, aby dziecko przeszło tor przeszkód kicając jak zajączek. Dołącz do zabawy i zorganizujcie 

wyścigi! 

3. Wielkanocny łańcuch wyrazów 

Usiądź z dzieckiem na dywanie i podawajcie sobie nawzajem pisankę. Jest to odmiana łańcucha 



wyrazów. Zacznij go od słowa JAJKO, dziecko musi powiedzieć wyraz na ostatnią literę, czyli 

O np. okno itd. Jajko wędruje z rąk do rąk. Trzyma je ten, którego kolej na powiedzenie słowa. 

Utrudnieniem tej zabawy może być konieczność wypowiadania tylko wyrazów kojarzących się 

z Wielkanocą i wiosną. 

ZABAWY NA ŚWIEŻYM POWIETRZU 

Dzieci bardzo lubią zabawy w piaskownicy, a można ją wykorzystać do wielu kreatywnych zabaw. 

Piasek to świetny materiał do gotowania – kto powiedział, że można lepić tylko babeczki? Niech 

poniesie Was wyobraźnia – lepcie pierogi, pieczcie torty, zróbcie pizzę  :) 

CZYNNOŚCI SAMOOBSŁUGOWE 

Samodzielnie nakrywam do stołu talerzami i sztućcami. 

ŻYCZĘ MIŁEJ ZABAWY   :)  Agnieszka Mazurkiewicz 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PONIEDZIAŁEK  06.04.2020r. 

Witajcie Pszczółki! Mnie obudziło dziś piękne słońce, a Was? Przyjemnie. Prawda? 

Posłuchajcie kogo jeszcze obudziło Słońce? 

Bajeczka 

wielkanocna                                                                                                                                      

 Olga Masiuk 

Wiosenne słońce tak długo łaskotało promykami gałązki wierzby, aż zaspane wierzbowe 

Kotki zaczęły wychylać się z pączków. 

– Jeszcze chwilkę – mruczały wierzbowe Kotki – daj nam jeszcze pospać, dlaczego 

musimy wstawać? 

A słońce suszyło im futerka, czesało grzywki i mówiło: 

– Tak to już jest, że wy musicie być pierwsze, bo za parę dni Wielkanoc, a ja mam jeszcze 

tyle roboty. 

Gdy na gałęziach siedziało już całe stadko puszystych Kotków, Słońce powędrowało dalej. 

Postukało złotym palcem w skorupkę jajka – puk-puk i przygrzewało mocno. 

– Stuk-stuk – zastukało coś w środku jajka i po chwili z pękniętej skorupki wygramolił się malutki, 

żółty Kurczaczek. 

Słońce wysuszyło mu piórka, na głowie uczesało mały czubek i przewiązało czerwoną kokardką. 

– Najwyższy czas – powiedziało – to dopiero byłoby wstyd, gdyby Kurczątko nie zdążyło na 

Wielkanoc. 

Teraz Słońce zaczęło rozglądać się dookoła po łące, przeczesywało promykami świeżą trawę, aż w 

bruździe pod lasem znalazło śpiącego Zajączka. Złapało go za uszy i wyciągnęło na łąkę. 

– Już czas, Wielkanoc za pasem – odpowiedziało Słońce – a co to by były za święta bez 

wielkanocnego Zajączka? Popilnuj Kurczaczka, jest jeszcze bardzo malutki, a ja pójdę obudzić jeszcze 

kogoś. 

– Kogo? Kogo? – dopytywał się Zajączek, kicając po łące. 

– Kogo? Kogo? – popiskiwało Kurczątko, starając się nie zgubić w trawie. 



– Kogo? Kogo? – szumiały rozbudzone wierzbowe Kotki. 

A Słońce wędrowało po niebie i rozglądało się dokoła, aż zanurzyło złote ręce w stogu siana i zaczęło 

z kimś rozmawiać. 

– Wstawaj śpioszku – mówiło – baś, baś, już czas, baś, baś. 

A to „coś” odpowiedziało mu głosem dzwoneczka : dzeń-dzeń, dzeń-dzeń. 

Zajączek z Kurczątkiem wyciągali z ciekawości szyje, a wierzbowe Kotki pierwsze zobaczyły, że to 

„coś” ma śliczny biały kożuszek i jest bardzo małe. 

– Co to? Co to? – pytał Zajączek. 

– Dlaczego tak dzwoni? – piszczał Kurczaczek. 

I wtedy Słońce przyprowadziło do nich małego Baranka ze złotym dzwonkiem na szyi. 

– To już święta, święta, święta – szumiały wierzbowe Kotki, a Słońce głaskało wszystkich promykami, 

nucąc taką piosenkę: 

„W Wielkanocny poranek 

Dzwoni dzwonkiem Baranek, 

A Kurczątko z Zającem 

Podskakują na łące. 

Wielkanocne Kotki, 

Robiąc miny słodkie, 

Już wyjrzały z pączka, 

Siedzą na gałązkach. 

Kiedy będzie Wielkanoc 

Wierzbę pytają.” 

 

Rozmowa na temat opowiadania: 

– Co robiło Słońce? 

– Kogo obudziło jako pierwsze, drugie,kolejne? 

– Dlaczego Słońce budziło Kotki, Kurczaczka, Zajączka i Baranka? 

– Jakie święta zbliżają się do nas wielkimi krokami? 

Zapraszam Was teraz do obejrzenia krótkiej prezentacji o tradycjach wielkanocnych. 

https://www.youtube.com/watch?v=r-to1UXYMUA 

Co to jest tradycja? Znacie jeszcze jakieś wielkanocne tradycje? Może w Twojej rodzinie 

lub okolicy jest jeszcze jakaś wyjątkowa tradycja wielkanocna? Zapytaj dorosłych- oni 

chętnie Ci opowiedzą o tym.  

Wykonaj Kartę Pracy 3.21 oraz Piszę i Liczę s.54 

Zachęcam Cię do wykonania jajek wielkanocnych z masy solnej, wystarczy zmieszać ze 

sobą               1 szklankę 

mąki,                                                                                                                                                    

1 szklankę 



soli,                                                                                                                                                    0,

5 szklanki wody  

W filmie poniżej zobaczycie jak je wykonać. 

https://www.youtube.com/watch?v=GxLaM6B5N30 

Dobrej zabawy! 

Joanna Sikora 

PROPOZYCJE ZABAW NA DZIŚ 

1. Masażyk Pisanka 

Dziecko siada na dywanie w siadzie skrzyżnym, a rodzic za nim w siadzie rozkrocznym. Na 

plecach dziecka rysuje wzory tak jak na pisance, i przy tym głośno mówi co rysuje: paski 

poziome, paski pionowe, kropki, kratkę. Przy powtórzeniu zabawy następuje zamian miejsc i 

dziecko robi masażyk rodzicowi. 

2. Taniec wśród jajek 

Rozkładamy na podłodze dużo jajek (mogą być styropianowe lub wycięte z papieru). 

Włączamy muzykę a zadaniem dziecka jest przetańczyć cały utwór, tak żeby nie nadepnąć na 

żadne jajko. Dla utrudnienia można zawiązać oczy. 

3. Wielkie pranie 

Zaproś dziecko do pomocy w układaniu prania – poproś, aby odszukało i połączyło w pary 

takie same skarpetki. Zachęć dzieci do ich przeliczania, segregowania (skarpetki 

poszczególnych członków rodziny), porównywania, kto ma ich więcej, a kto mniej. Podczas 

zabawy dzieci będą ćwiczyć spostrzegawczość i umiejętności matematyczne. 

ZABAWY NA ŚWIEŻYM POWIETRZU 

Wychodząc dzisiaj na spacer możesz poprosić dziecko, żeby policzyło kamyki na ścieżce, pierwsze 

pączki na gałązkach drzew i krzewów. Zapytaj, które drzewo jest najwyższe, które ma najgrubszy 

pień, które ma najwięcej konarów, ile drzew lub krzewów znajduje się na lewo od ciebie, ile na prawo. 

W ten sposób wykorzystacie spacer do edukacji matematycznej. 

CZYNNOŚCI HIGIENICZNE 

Pamiętam o myciu ząbków po każdym posiłku i o częstym myciu rąk. 

ŻYCZĘ MIŁEGO DNIA   :)  Agnieszka Mazurkiewicz 

  

ZABAWY Z ANGIELSKIM :) 



 

Hello :) przed nami piękny czas.. czas przygotowań do Świąt Wielkanocnych. Niestety nie możemy 

się jeszcze spotkać, dlatego dziś znów mam dla Was kilka propozycji, z których wspólnie z Rodzicami 

możecie skorzystać :) 

Na początek spróbujmy nauczyć się słówek związanych z tymi świętami. Część na pewno już znacie :) 

- easter eggs 

 

  

- basket 



 

  



- bunny 

 

- lamb 



 

- chick 



 

  

- catkins 



 

Super! Bardzo fajnie Ci to poszło :) Teraz czas na szaloną zabawę.. 

  

Potańcz jak „Little Bunny” :) 

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

lub policz króliczki: 

https://www.youtube.com/watch?v=Tyyh8rhwKQ8 

Oczywiście możesz zrobić to i to :) będzie mi bardzo miło ! 

  

Jeśli możesz to obejrzyj odcinek specjalny Świnki Peppy: 

https://www.youtube.com/watch?v=c6hDJD86fvk 

  

Na koniec pobaw się w wielkanocne zabawy: 

Easter Egg running- postaraj się przenieść jajko na łyżce z ominięciem przeszkody. 

https://www.youtube.com/watch?v=gPaaDjhVKqk
https://www.youtube.com/watch?v=Tyyh8rhwKQ8
https://www.youtube.com/watch?v=c6hDJD86fvk


Easter Egg Hunt- polowanie na pisanki. Niech rodzice zorganizują dla Was taką zabawę. Rodzice 

chowają czekoladowe jajka w różnych miejscach w domu, a Wy ich szukacie, przy okazji policzcie po 

angielsku ile jajek udało Wam się znaleźć. Udanej zabawy:) 

  

Kochani! Mimo, że tak nietypowo „spotykamy się” na języku angielskim. Bardzo Wam dziękuję, że 

uczycie się ze mną i korzystacie z moich propozycji. Bardzo dziękuję Rodzicom, którzy przesyłają do 

mnie Wasze efekty pracy. Zachęcam też tych, którzy jeszcze tego nie zrobili. 

Korzystając z okazji życzę Wam Kochane Dzieci, jak również Waszym Rodzicom Happy Easter, 

spędźcie te święta w ciszy i spokoju, a co najważniejsze w zdrowiu... :)) 

Bye, bye. Miłego dnia :)/ A.G. 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

PIĄTEK  03.04.2020r. 

Witajcie Pszczółki! 

Na dobry początek dnia proponuję Wam Grę w zielone, którą być może znacie... Niech ta zielona gra 

towarzyszy Wam przez cały dzień i kiedy tylko Wam się przypomni.Osoba, która pyta z zaskoczenia o 

zielone, wymaga od drugiej osoby pokazania jakiegoś przedmiotu, rzeczy w kolorze zielonym, gdy ta 

nie posiada zielonego elementu, musi dać fant, który w późniejszym czasie musi "wykupić" przez np. 

wykonanie jakiegoś zadania. Oto ona: 

A:Grasz w zielone? 

B:Gram. 

A:Masz zielone? 

B:Mam 

Posłuchajcie teraz fragmentu opowiadania "Zielona żaba" Bożeny Formy 

„ Zielona żabka nad stawem mieszkała. Codziennie na olbrzymim liściu siadała i rozmyślała. 

– Ach, jaka jestem brzydka, zielona jak trawa, jak glony w stawie. Nie wyglądam wcale ciekawie. Kto 

taką brzydką zechce mieć żonę. Dlaczego wszystko mam takie zielone! 

Nagle w pobliżu ważka usiadła. A żabka rzecze: 

– Jak powabna. Wszyscy uwagę na nią zwracają, wciąż jej barwami się zachwycają. 

W trawie biedronka się pojawiła. 

– Czemu się smucisz sąsiadko miła? Biedronko, piękna twoja sukienka. Ciągle zazdrośnie na nią ktoś 

zerka. Jam nieszczęśliwa w swojej zieleni. Kolor mój nigdy już się nie zmieni. 

Wtem dumnie bocian przez łąkę kroczy. Otwiera mocno swe bystre oczy. 

– Jak tu zielono, moi kochani, że aż się w głowie kręci czasami. We wszystkie strony zerka ciekawie. 

– Och, może żabka siedzi gdzieś w trawie. Pora śniadania właśnie nastała, drobna przekąska by się 

przydała. 

Serduszko żabce mocno zabiło. 

– Kiedy mnie ujrzy, nie będzie miło. Widok bociana to nie zabawa. Dobrze że wokół zielona trawa. 



Teraz rozumiem – barwa zielona, specjalnie dla mnie jest przeznaczona. Trudno mnie dostrzec zatem 

bocianie, chyba gdzie indziej zjesz dziś śniadanie. 

Spróbuj odpowiedzieć na pytania: 

Jakie zmartwienie miała żaba? Jakie stworzenia spotyka żaba? Czego im zazdrości? Co się stało, gdy 

zobaczyła bociana? Co żaba zrozumiała? 

Zachęcam Cię do zrobienia postaci z opowiadania, czyli żaby. W jaki sposób? Popatrz. 

https://www.youtube.com/watch?v=xT3upxGMpMk 

  

Twoja żabka na pewno już gotowa. Jestem też pewna, że wspaniale skacze. Spróbuj i ty poskakać jak 

żabka. Dorosły układa na podłodze pojedyncze kartki gazet. Ty jako wspaniała "matematyczna żaba 

" masz za zadanie: 

• Przeskakiwać i jednocześnie liczyć po kolei swoje skoki 

• przeskakiwać co drugą kartkę w przód 

• przeskakiwać o jedną w tył 

• stanąć na kartce np. czwartej z kolei i zrobić 5 pajacyków 

• Dorosły wymyśla kolejne zadania z przeliczaniem 

Posłuchaj, zanuć, zaśpiewaj  piosenkę "Wiosna w ogródku" - niech towarzyszy Ci cały weekend. 

https://www.youtube.com/watch?v=gpZElYqu1Ag 

Na podsumowanie tygodnia otwórz Czytankę na stronie 52-53 i wykonaj polecenie z tej strony. 

Dobrej zabawy i spokojnego weekendu! 

Joanna Sikora 

  

PROPOZYCJE ZABAW NA DZIŚ 

1.Gra w zielone 

Rozkładamy w pokoju różne przedmioty w kolorze zielonym. Dziecko biega po pokoju i udaje 

latającego ptaszka. Na sygnał „zielone” musi dotknąć jakiegoś przedmiotu w tym kolorze i go opisać, 

np. duży, mały, okrągły. 

2.Bieg z jajkiem 

Na podłodze rozkładamy klocki. Dziecko trzyma w ręce łyżkę z jajkiem – piłeczką do tenisa. 

Zadaniem dziecka jest pokonanie slalomu między klockami bez upuszczenia jajka. 

3.Wiosenny obrazek 

Czytamy dziecku tekst, a dziecko rysuje zgodnie z usłyszanym tekstem: „Nadeszła wiosna. Na łące w 

prawym górnym rogu zaświeciło słoneczko. Na środku łąki fruwał kolorowy motylek. W lewym dolnym 



rogu wyrósł kwiatek. W prawym dolnym rogu rosło drzewko. W lewym górnym rogu płynęła 

chmurka.” 

ZABAWY NA ŚWIEŻYM POWIETRZU 

1.Porządki w ogródku 

Zobaczcie wraz z rodzicami, jakie narzędzia ogrodnicze macie w domu? Poszukajcie grabi, łopaty, 

konewki. Może pomożecie rodzicom w pracach porządkowych w ogródku? 

2.Gra w klasy 

Kto nie grał w klasy? ;) Jeżeli jeszcze nie znacie tej zabawy, to poproście rodziców, żeby z Wami 

zagrali. Zabawa polega na rzucaniu kamyczkiem na określone pole oraz skakaniu po tych polach. 

Wcześniej rysujemy na ziemi diagram, który numerujemy od 1 do 9. 

CZYNNOŚCI SAMOOBSŁUGOWE 

Pamiętaj o samodzielnym sprzątaniu po sobie: po pracy plastycznej, po jedzeniu i po zabawie :) 

ŻYCZĘ MIŁEJ ZABAWY   Agnieszka Mazurkiewicz 

  

ZABAWY Z ANGIELSKIM :) 

ACTIONS, czyli czynności :) 

Hello, hello, hello how are you ? :) tak, tak znacie tą piosenkę i 

lubicie→https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8 

Dziś, jeśli macie ochotę to nauczymy się słówek związanych z czynnościami. Wiele z nich, jeśli nie 

wszystkie to będzie powtórka.. bo słyszeliście je już nie raz w różnych piosenkach :).. 

Moja propozycja: 

- run – biegać, 

- climb – wspinać się, 

- swim – pływać, 

- dance – tańczyć, 

- walk – chodzić, 

- jump – skakać. 

Poniżej wrzucam karty obrazkowe. Jeśli macie drukarkę..to super możecie wydrukować je i wyciąć, 

jeśli nie to nic się nie stało..jeśli macie czas i chęci to spróbujcie narysować te czynności, a może 

gdzieś w gazecie je znajdziecie..? 

https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8


 

 



 

 



 

 

Już macie? Super...Pobawcie się teraz nimi jak w przedszkolu: 

Magic eye –rozkładamy karty obrazkowe na dywanie. Nazywamy wszystkie czynności po kolei. 

Następnie odwracamy do dołu jedną kartę i ponownie nazywamy wszystkie czynności razem z tą 

zasłoniętą. Potem znowu odwracamy drugą kartę i znowu nazywamy czynności karty razem z dwoma 

odwróconymi. Potem odwracamy trzecią, czwartą, itd. Próbujcie teraz zapamiętać wszystkie 

odwrócone obrazki. 

Na koniec https://www.youtube.com/watch?v=2O975ewRT7Q..śpiewajcie głośno..wiem, że potraficie 

:)) 

https://www.youtube.com/watch?v=2O975ewRT7Q


Good Bye Friends ! <3 A.G. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CZWARTEK  02.04.2020r. 

Dzień dobry! Czy słyszycie ten świergot za oknem? To ptaki – cieszą się, że już wiosna. Nasz 

przyjaciel wróbel Ćwirek też rozprostował skrzydełka po zimie . Zapraszam Was do obejrzenia jednej 

z jego przygód. 

https://www.youtube.com/watch?v=zMZbgjW_xLY&list=PLkjfTHj-eeezMwIslrgPDR5ot2dKB78zr 

Spróbuj pomyśleć i odpowiedzieć na pytania: 

-Kto jest głównym bohaterem opowiadania? 

-Co robią ptaki na wiosnę? 

-Jakie rady dała Ćwirkowi mama? 

-Gdzie Ćwirek szukał mieszkania? 

-Z kim zamieszkał wróbelek? 

Proszę, aby dorosły rozłożył na podłodze kilka poduszek. Wyobraź sobie, że jesteś małym wróbelkiem 

poszukującym gniazdka, machasz rękami-skrzydełkami i oczywiście potrafisz ćwierkać. Zaproś do 

zabawy rodzeństwo. Gdy dorosły mówi wyliczankę,spróbuj powtarzać razem z nim, swobodnie lataj, 

kiedy wyliczanka się skończy koniecznie leć do gniazda. Powtórz ten proces kilka razy. Oto 

wyliczanka: 

Cwir, ćwir, ćwir ptaszek zaświergotał. 

Ćwir, ćwir, ćwir, nagle ujrzał kota. 

Ćwir, ćwir, ćwir, już wysoko frunie. 

Sprytny kot, złapać go nie umie. 

Odpocznij chwilę i wykonaj Kartę Pracy nr 20. 

Teraz posłuchaj ptasich odgłosów, może niektóre z nich rozpoznasz...Spróbuj zapamiętać jak 

najwięcej nazw ptaków i dźwięków jakie wydają. Może odgadniesz ich „mowę” przy najbliższym 

spacerze. 

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

Wykonaj zadanie w Piszę i liczę str.53 



Wyjdź dziś z dorosłym na zewnątrz. Bądź cichutko. Obserwuj drzewa i dachy. Słuchaj uważnie. Ile 

różnych odgłosów ptaków usłyszałeś? Policz je na palcach. A może rozpoznałeś któregoś z nich? 

Spróbuj po powrocie narysować wybranego ptaka kredkami. 

Miłego dnia! 

Joanna Sikora 

  

PROPOZYCJE ZABAW NA DZIŚ 

1.Na budowie  

Przygotuj ulubione klocki dziecka. Połóż je na podłodze w jednej części pokoju. Poproś dziecko, aby 

zbudowało z nich budowlę w drugiej części pokoju. Zadaniem dziecka jest przeniesienie klocków w z 

jednego miejsca na drugie, ale bez wykorzystania dłoni – może je przesuwać nogą, łokciem, przenosić 

palcami stóp itp. Gdy wszystkie klocki będą przeniesione, poproś o stworzenie z nich budowli. 

2.Gimnastyka buzi i języka 

Ćwiczymy naszą buzię. Zakręć kołem i wykonuj polecenia: 

https://wordwall.net/pl/resour 

3.Marsz po linie 

Rozkładamy na podłodze skakankę. Będzie nam również potrzebny woreczek gimnastyczny (może 

być woreczek ryżu). Na hasło „start” dziecko kładzie woreczek na głowie i przechodzi po linie, stopa 

za stopą, tak żeby woreczek nie spadł. 

ZABAWY NA ŚWIEŻYM POWIETRZU 

Wychodząc dzisiaj na spacer poobserwujcie wiosenną przyrodę, która budzi się do życia po zimie. 

Nasłuchujcie głosów ptaków, może rozpoznacie skowronka lub jaskółkę? A może znajdziecie ptasie 

gniazdo wśród gałęzi drzew? 

CZYNNOŚCI HIGIENICZNE 

Pamiętajcie o zdrowym odżywianiu i częstym myciu rąk! 

ŻYCZĘ MIŁEGO DNIA  Agnieszka Mazurkiewicz 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ŚRODA  01.04.2020r. 

Witajcie! 

Dziś, oczami wyobraźni, wybierzemy się do miejsca gdzie jest przez cały rok zielono.Posłuchajcie 

opowiadania. 

Na końcu wsi mieszka ogrodnik. W lecie podziwialiśmy tam zawsze ogród pełen kwiatów i róże 

rozpięte na ścianach domu. Ale najbardziej ciekawiło nas, co dzieje się w budynkach całych ze szkła, 

jak czarodziejskie pałace, które za domem ciągną się w stronę pola. Toteż bardzo ucieszyliśmy się, gdy 

https://wordwall.net/pl/resource/1007337/logopedia


Pani powiedziała, że dzisiaj pójdziemy zwiedzać szklarnie. Mroźny dzień na dworze, śnieg od dawna 

leży na polach, ostry wiatr szczypie w policzki – a za cienką szybką szklarni prawdziwe lato. Jest 

parno i gorąco – kwitną kwiaty, rosną warzywa. W pierwszej szklarni królują goździki. Ich kwiaty są 

pełne, a listki cienkie i wąskie. Nic dziwnego pochodzą z okolic suchych stepowych. Małe liście 

chronią te rośliny od wyparowania dużej ilości wody. Wzdłuż ścian szklarni ciągną się szerokie półki 

tzw. Parapety, a na nich stoją doniczki z różnymi roślinami pokojowymi. Pan ogrodnik chciał się 

przekonać, czy je znamy. Pokazał nam różne rośliny i pytał, jak się nazywają. Egzamin wypadł 

doskonale, bo poznaliśmy; pelargonie zielonolistną, trzykrotkę, dzwonek różnolistny, cissus, 

balsaminkę i inne, uprawiane w naszym kąciku przyrody.W następnych szklarniach rosły warzywa. 

Poznaliśmy rzodkiewkę, sałatę, ogórki, których długie pędy były rozpięte na drutach. Z niektórych 

pędów zwisały owoce, na innych widoczne były żółte kwiatki, które zapowiadały duży zbiór. Nie 

wiedzieliśmy tylko, jaka roślina rośnie rzędami na parapecie. Pan ogrodnik dał nam do powąchania 

włochaty listek. Od razu poznaliśmy, że są to małe pomidory!Chłopcy powiedzieli, że nie wiedzą skąd 

się bierze ciepło panujące w szklarni, więc pan ogrodnik zaprowadził ich do kotłowni i pokazał duży 

piec opalany koksem. Ten piec ogrzewa kotły z wodą. No i jak myślicie, co dzieje się z wodą? – zapytał 

pan ogrodnik. 

– Woda wędruje rurami i ogrzewa szklarnię – zawołali chłopcy. 

– Świetnie, ale drugim źródłem ciepła jest słońce(…). 

Na pożegnanie, w nagrodę, że znamy dużo roślin doniczkowych, dostaliśmy w prezencie kilka 

rzodkiewek, dwie doniczki kwitnącej pelargonii i jedną doniczkę z sadzonką pomidora. Potem w szkole 

malowaliśmy szklarnię (…) 

Spróbujcie odpowiedzieć na pytania: 

Co to jest szklarnia?  Do czego ona służy? Czy pamiętacie nazwy roślin jakie rosły w szklarni? Czy w 

szklarni jest ciepło czy zimno? Czego potrzebują rośliny, by pięknie rosły? 

 

Wy też możecie własnoręcznie zrobić szklarnię i wyhodować w niej swoje roślinki.Oto film z którego 

dowiecie się jak to uczynić. 

https://www.youtube.com/watch?v=CIXiGdj1HtQ 



Zajrzyjcie też do Tropiciele Piszę i liczę i spróbujcie wykonać s.52, a także Karty Pracy 3 s.19 

obustronnie. 

Jeżeli w twoim ogrodzie znajduje się szklarnia , wybierz się dziś do niej, sprawdź co się w niej dzieje. 

Może trzeba zrobić w niej porządek? Lub zacząć sadzić roślinki. Zapytaj dorosłego. Porozmawiajcie o 

pracy w szklarni. 

Powodzenia! 

Joanna Sikora 

  

ROPOZYCJE ZABAW NA DZIŚ 

1.Ptasie gniazdo 

Rozkładamy na podłodze szarfę lub gazetę. Dziecko udaje latającego ptaszka, ćwierka i macha 

rękoma. Na hasło „Leci jastrząb” szybko kuca na gazecie ze skuloną głową. Gdy niebezpieczeństwo 

minie, dziecko nadal udaje latającego ptaszka. 

2.Kwiatki do mety 

Na podłodze w jednej części pokoju ułóż linię startu, a po przeciwnej stronie – krzesełko . Na hasło 

„start” dziecko skacze na jednej nodze do krzesełka, okrąża je, zmienia nogę na drugą i wraca na linię 

startu. 

3.Czego brakuje? 

Rozkładamy na dywanie cztery przedmioty, np.: cebulę, klocek, piłkę, but. Dziecko przygląda się w 

jakiej kolejności są ułożone przedmioty. Dziecko odwraca głowę a my zmieniamy kolejność dwóch 

przedmiotów lub zabieramy jeden. Po chwili dziecko przygląda się przedmiotom i musi powiedzieć , 

jakie zaszły zmiany lub czego brakuje. 

ZABAWY NA ŚWIEŻYM POWIETRZU 

1.Rysowanie kredą po chodniku, możemy narysować np. słońce, chmurki, kwiatki. 

2. Rzut do celu– można rzucać do celu, do kosza lub do narysowanej obręczy. Wystarczą piłeczki lub 

woreczek. Odległość można z czasem zwiększać, tak by dziecko miało większą trudność i 

jednocześnie przybierało inną pozycję do rzutu. 

CZYNNOŚCI SAMOOBSŁUGOWE 

Wychodząc na podwórko pamiętaj o samodzielnym zapinaniu guzików i zamków. 

ŻYCZĘ MIŁEJ ZABAWY   :) Agnieszka Mazurkiewicz 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

WTOREK 31.03.2020r. 



Witajcie! Gdy wstałam rano bardzo się ucieszyłam, ponieważ za oknem mieniło się białym śniegiem. 

Jeszcze w tym roku go tyle nie było, a dziś nawet starczyło, żeby ulepić bałwana:)  Jednak potwierdza 

się stare polskie przysłowie: 

"W MARCU JAK W GARNCU" 

 

Spójrz na ilustrację? Dlaczego marzec jest porównywany do garnka z zupą? Jakie są składniki 

marcowej zupy? 

Zajrzyj teraz do książki do czytania s.48.U góry czeka  na Ciebie zagadka.  Wyszukaj w tekście 

zagadek wszystkie litery g,G i zaznacz je na niebiesko. 

Wstań, rozprostuj się, rozciągnij ręce, nogi, szyję i ruszaj w poszukiwaniu przedmiotów w Twoim 

pokoju/ domu, które zawierają w swojej nazwie głoskę g. Ile udało Ci się odnaleźć rzeczy? Były duże 

czy małe? Wysokie czy niskie? Jaki miały kolor? 

Przyjrzyj się teraz małej i wielkiej literze g w Kartach pracy 3 str.13 oraz Tropiciele Piszę i liczę s.48 

Wykonaj zawarte tam ćwiczenia. 

Marzec już swoją marcową zupę ugotował. Wrzucił do niej trochę słonka, trochę deszczu, szczyptę 

śniegu, nieco wichru i wietrzyku.Ty też możesz coś ugotować. Za pozwoleniem dorosłych pożycz 

kuchenny garnek i wrzuć do niego pogodę np. niebieskie klocki to deszcz, żółte słońce itd. Lub pomóż 

rodzicom/dziadkom w kuchni. Ugotujcie w garnku coś pysznego! 

Smacznego! 

Joanna Sikora 

  

PROPOZYCJE ZABAW NA DZIŚ 

1. Wyścigi żab 

Na podłodze w jednej części pokoju ułóż linię startu, a po przeciwnej stronie – linię mety 

(możesz do tego wykorzystać np. skakankę). Poproś, aby dziecko stanęło na linii startu i na 



hasło „start!” przemieściło się do linii mety w ustalony sposób, np. skacząc obunóż, na jednej 

noce, układając stopę za stopą. 

2. Gdzie co jest?  

Rozkładamy zabawki w różnych miejscach: misia na półce, lalkę w wózku, grę obok misia, 

samochód obok garażu. Następnie prosimy dziecko, aby powiedziało, gdzie znajdują się 

zabawki, używając określenia na, w, obok, pod, za, przed. 

3. Taniec wygibaniec 

Do tej zabawy będziemy potrzebować gazetę, którą rozkładamy na podłodze. Puszczamy 

dowolną muzykę np. https://www.youtube.com/watch?v=i6jnXanLvuU i dziecko tańczy w 

rytm muzyki, tak aby nie spaść z gazety. Po jakimś czasie zatrzymujemy muzykę i prosimy 

dziecko, aby złożyło swoja gazetę na pół. Ponownie włączamy muzykę. Po chwili znowu 

składamy gazetę na pół. Dziecko próbuje utrzymać się jak najdłużej na gazecie. 

ZABAWY NA ŚWIEŻYM POWIETRZU 

Dzisiaj u mnie za oknem śnieg. A u Was? Pogoda zrobiła nam psikusa i teraz już chyba rozumiemy, 

dlaczego się mówi "W marcu jak w garncu" :) Koniecznie wyjdźcie na spacer. 

CZYNNOŚCI SAMOOBSŁUGOWE 

Wychodząc na podwórko, pamiętaj o samodzielnym wiązaniu butów! 

ŻYCZĘ MIŁEJ ZABAWY :)  Agnieszka Mazurkiewicz 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PONIEDZIAŁEK 30.03.2020r. 

|Temat tygodnia: PRACOWITA WIOSNA 

Witajcie! Nadeszła upragniona wiosna!Wszystko budzi się do 
życia- ptaki, rośliny, drzewa. Słonko jest już nieco wyżej nad 
ziemią, a dzień dłuższy. Tylko wokół domu, w ogrodzie, w 
naszych pokojach i szafkach nadal wszystko po staremu- tak 
jak wszystko zostawiliśmy przed zimą, tak zastygło i czeka na 
odświeżenie....  

Posłuchajcie wiersza Jana Brzechwy „Wiosenne porządki” 

https://www.youtube.com/watch?v=5TX26M3xIUE 

Wiosna w kwietniu zbudziła się z rana, 

Wyszła wprawdzie troszeczkę zaspana, 

Lecz zajrzała we wszystkie zakątki: 

https://www.youtube.com/watch?v=i6jnXanLvuU


-Zaczynamy wiosenne porządki. 

Skoczył wietrzyk zamaszyście,  

Poodkurzał mchy i liście. 

Z bocznych dróżek, z polnych ścieżek. 

Powymiatał brudny śnieżek. 

Krasnoludki wiadra niosą, 

Myją ziemię ranną rosą, 

Chmury, płynąc po błękicie, 

Urządziły wielkie mycie, 

A obłoki wielką szmatką 

Polerują słońce gładko, 

Aż się dziwią wszystkie dzieci,  

Że tak w niebie ładnie świeci. 

Bocian w górę poszybował, 

Tęczę barwnie wymalował, 

A żurawie i skowronki 

Posypały kwieciem łąki, 

Posypały klomby, grządki, 

I skończyły się porządki. 



Co zarządziła wiosna? Kto brał udział w wiosennych 
porządkach?Jakie czynności wykonywały poszczególne 
postacie? Dlaczego wszyscy dookoła robią wiosenne 
porządki? Czy Wy w domach też robicie wiosenne porządki? 
Na czym one polegają? Czego potrzebujemy do zrobienia 
porządków? 

Pokaż dziecku różne przybory służące do prac porządkowych 
w domu i ogrodzie. np.wiaderko, ściereczki, szczotki, 
szufelka, miotła,odkurzacz, mop, grabie, łopata, taczka itp. 

Wytłumacz do czego służą. Policz razem z dzieckiem 
narzędzia. Przeliczcie razem ile macie np.par grabi? Ile 
znaleźliście np.wiaderek, a ile np.ściereczek? Czego było 
najwięcej? A czego było najmniej? A może czegoś 
brakowało? Czego było po równo?  

Świetnie Wam poszło! Porozmawiaj z maluchem w jaki 
sposób czystość otoczenia wpływa na nasze zdrowie? 
Dlaczego należy dbać o higienę otoczenia? Co kryje się w 
brudzie? Komu przyjemniej mieszka się w uporządkowanym i 
czystym mieszkaniu? A komu mieszka się lepiej w brudnym i 
nieuporządkowanym miejscu? 

Jako pomoc w tej jakże na czasie rozmowie pomoże Wam 
piosenka „Wiosenne porządki”, którą możecie słuchać, nucić i 
śpiewać podczas porządkowania domu i ogrodu przy użyciu 
wcześniej poznanych i przeliczanych sprzętów. 

https://www.youtube.com/watch?v=B4jmkwQNsX8 

                                                                                   Udanych 
porządków! :) 

                                                                                       Joanna 
Sikora 



  

ROPOZYCJE ZABAW NA DZIŚ 

1.Ciepło-zimno 

Wybierz niewielką zabawkę dziecka i ukryj ją w pokoju lub w mieszkaniu. Zachęć dziecko do 

odszukania zabawki – mów „ciepło”, gdy dziecko się zbliża do miejsca ukrycia przedmiotu lub 

„zimno”, jeśli się od niego oddala. W drugiej części zabawy możesz zaproponować zamianę ról – tym 

razem dziecko ma schować zabawkę i naprowadzać Cię na nią słowami „ciepło” lub „zimno”. 

2. Wielkoludy i krasnoludki 

Dziecko udaje krasnoludka - maszeruje w przysiadzie trzymając się za kostki. Po chwili zamienia się 

w wielkoluda - chodzi na szeroko rozstawionych nogach, z rękami rozłożonymi na boki. 

3.Robimy porządki 

Zaproś dziecko do robienia wiosennych porządków w domu. Wyznacz zadania: wytarcie kurzu w 

różnych miejscach, wyczyszczenie zabawek, poukładanie książek na pólkach, posprzątanie swojego 

biurka itp. 

ZABAWY  NA ŚWIEŻYM POWIETRZU 

 

1. Sadzenie roślinek 

Wychodząc dzisiaj na podwórko możemy zabawić się w małego ogrodnika, który zasadzi cebulki 

kwiatowe albo warzywa. Następnie możemy nalać wody do konewki i podlać nasze roślinki. 

2. Kształty chmur 

Przyglądamy się dokładnie chmurom i prosimy, żeby dziecko  powiedziało, jaki mają kolor, kształt, 

jaką wielkość, czy się poruszają, czy stoją w miejscu, co przypominają lub do czego podobny jest ich 

kształt. 

CZYNNOŚCI HIGIENICZNE – Pamiętam o myciu ząbków! 

ŻYCZĘ MIŁEJ ZABAWY :)  Agnieszka Mazurkiewicz 

  

REVISION - powtórzenie ! 

Hello Children! 

Dziś czeka nas mała powtóreczka tego, co udało nam się wspólnie (ze mną i rodzicami) nauczyć w 

tym miesiącu. Pamiętajcie to tylko moja propozycja :) 

Zatem przypominacie sobie jakie słówka się nauczyliśmy? W marcu skupiliśmy się na wiejskich 

zwierzątkach (Farm animals) i słownictwie związanych z obecną porą roku – Spring (wiosna). 

Poznane słownictwo: 

1) Farm animals: 



- duck - kaczka, 

- pig - świnka, 

- cat - kot, 

- dog - pies, 

- horse - koń, 

- cow- krowa. 

2) Spring vocabulary: 

- sun – słońce, 

- bird– ptak, 

- flowers – kwiatki, 

- nest – gniazdo, 

- stork – bocian, 

- rainbow – tęcza, 

- umbrella – parasol. 

Na pewno pamiętacie jak bawiliśmy się przy piosenkach związanych z tematyką zwierząt: 

- „Old McDonald had a farm” → https://www.youtube.com/watch?v=_6HzoUcx3eo 

- „The Animals on the farm” → https://www.youtube.com/watch?v=zXEq-QO3xTg 

- „Who took the cookie?” (Farm Animals version) → https://www.youtube.com/watch?v=Vu0-

98fgnRo 

Poproście rodziców, aby włączyli Wam te piosenki i wspólnie z nimi pobawcie się przy nich. 

Hmmm..a może znacie jeszcze inne fajne piosenki nawiązujące do tej tematyki? :) 

Spróbujcie poszukać w swoich zabawkach w/w zwierzątek i zabawcie się wspólnie z rodzicami bądź 

rodzeństwem w zabawę: 

* What’s this? Polega ona na tym, że rodzic, rodzeństwo podaje nazwę zwierzątka i przedstawia 

figurkę bądź obrazek, jeśli nie macie w domku. Zadaje pytanie np. Is it a dog? Is it a cat? Odpowiedzi: 

No it isn’t. / Yes it is. Młodsze dzieci mogą odpowiadać tylko Yes/ No. 

Gdybyście mieli jeszcze siłę spróbujcie narysować zwierzątko, które najbardziej lubicie :) Pamiętajcie, 

że zanim zaczniecie rysować i kolorować pomyślcie czy wiecie jak te zwierzątko nazywa się po 

angielsku (?) :) 

Do dzieła! :) Bye, Bye / A.G. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

27.03.2020r 

Dzień Dobry ! O czym będą dzisiejsze zajęcia? Zgadnij! Posłuchaj piosenki z poniższego linku. 

https://www.youtube.com/watch?v=pEiC40fxPOQ 

https://www.youtube.com/watch?v=_6HzoUcx3eo
https://www.youtube.com/watch?v=zXEq-QO3xTg
https://www.youtube.com/watch?v=Vu0-98fgnRo
https://www.youtube.com/watch?v=Vu0-98fgnRo


Tak! Oczywiście! Dziś będziemy bawić się z literą  "C"! 

Spróbuj jeszcze raz odsłuchać piosenki, następnie spróbuj przypomnieć sobie jak najwięcej słów w 

których usłyszałeś/aś głoskę "C" -na początku,w środku i na końcu słowa. 

Świetnie! 

Otwórz Tropiciele Karty 3. 16 . Przyjrzyj się  jak wygląda  litera 'C". Następnie ułóż z klocków, 

koralików , patyczków itp. taki sam kształt, jakby rogalika:). Potem spróbuj wykonać powyższe 

ćwiczenie w KP16, oraz Tropiciele Piszę i Liczę s.50 

Razem z dorosłym zasadź do ziemi w ogrodzie lub w donicy różne cebulki kwiatowe lub cebulę 

jadalną,( używaną w kuchni) włóż do pojemnika z niewielka ilością wody. Obserwuj przez kilka dni, 

co się będzie działo! 

Posłuchaj jeszcze kilka razy piosenki o literce "C", spróbuj zaśpiewać:) Zatańcz delikatnie w rytm 

piosenki! Postaraj się dzisiaj być CICHY i CIEKAWY wszystkiego jak literka "C". 

Dobrej zabawy!       J. Sikora 

  

PROPOZYCJE ZABAW NA DZIŚ 

1.Zabawa ruchowa 

Na rozgrzewkę zapraszamy do wspólnej zabawy wszystkich domowników. Ustawiamy się w pociąg i 

ruszamy: 

https://www.youtube.com/watch?v=2P5wxbo5jdM&t=69s 

2.Zabawa oddechowa „Wąchamy wiosenne kwiaty” 

Dziecko nabiera powietrze nosem do brzucha, a następnie wypuszcza je buzią, mówiąc aaaaaach ( 

zachwyca się urokiem wiosennego kwiatka). Czynność powtarzamy kilka razy. 

3.Zabawa „Ciuciubabka” 

Dziecko ma zawiązane oczy. Rodzic rozkłada przed dzieckiem różne przedmioty, zabawki itp. 

Dziecko za pomocą dotyku musi odgadnąć, co to za rzecz. 

ZABAWA NA ŚWIEŻYM POWIETRZU 

Wychodząc dzisiaj na podwórko, możecie pobawić się w poszukiwaczy skarbów. Przygotujcie mapę, a 

następnie przekażcie dziecku. Dajcie mu czas na odnalezienie drogocennego skarbu (może to być 

pudełko z łakociami lub niewielka zabawka). Oczywiście wcześniej ukryjmy skarb w bezpiecznym 

miejscu. Miłej zabawy :) 

CZYNNOŚCI HIGIENICZNE   Pamiętaj! Kiedy myjemy rączki! 

ŻYCZĘ MIŁEGO DNIA :) Agnieszka Mazurkiewicz 

  

https://www.youtube.com/watch?v=2P5wxbo5jdM&t=69s


Zabawy z angielskim :) 

Z racji tego, że już wiosna, a troszkę zajęć nam uciekło.. spróbujmy w wolnej chwili nauczyć się 

słówek związanych z tą porą roku. Uwaga, niektóre z nich to dla Was tylko powtórzenie: 

- sun – słońce, 

- bird– ptak, 

- flowers – kwiatki, 

- nest – gniazdo, 

- stork – bocian, 

- rainbow – tęcza, 

- umbrella – parasol. 

Jeśli Wam się uda wyszukujcie ich w pobliżu, w gazetach, na dworze, bądź też spróbujcie narysować 

te słówka i utrwalać ich powtarzanie w języku angielskim. Dodatkowo możecie również skorzystać ze 

strony, którą już Wam podawałam https://easyenglishland.wordpress.com/2020/03/24/spring-

darmowe-materialy-do-pobrania-dla-najmlodszych-samodzielna-praca-w-

domu/?fbclid=IwAR3lNW7WEd8VKElfYG8P5dcd5CXFo0VjqSptiat6UBmbhnBPNkijH5ZV94Q , 

gdzie znajdują się darmowe materiały do pobrania, piosenki do posłuchania. 

Przypomnijcie sobie też kolory na podstawie piosenki o tęczy „The Rainbow Colors Song” → link 

https://www.youtube.com/watch?v=tRNy2i75tCc :) 

Miłej zabawy! / A.G. 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Temat tygodnia: Wszystko rośnie 

Czwartek, 26 marca 

1. Przeczytaj wiersz Anny Łady-Grodzickiej pt. "Wiosenne kwiaty" 

  

Już kwiaty zakwitają 

W lasach, ogrodach i na łąkach 

- mówią o tym , że nadszedł 

czas wiosny i słonka. 

  

Przyszły do nas kwiaty w gości 

W swej wiosennej szacie 

Popatrzcie  uważnie , może je poznacie? 

https://easyenglishland.wordpress.com/2020/03/24/spring-darmowe-materialy-do-pobrania-dla-najmlodszych-samodzielna-praca-w-domu/?fbclid=IwAR3lNW7WEd8VKElfYG8P5dcd5CXFo0VjqSptiat6UBmbhnBPNkijH5ZV94Q
https://easyenglishland.wordpress.com/2020/03/24/spring-darmowe-materialy-do-pobrania-dla-najmlodszych-samodzielna-praca-w-domu/?fbclid=IwAR3lNW7WEd8VKElfYG8P5dcd5CXFo0VjqSptiat6UBmbhnBPNkijH5ZV94Q
https://easyenglishland.wordpress.com/2020/03/24/spring-darmowe-materialy-do-pobrania-dla-najmlodszych-samodzielna-praca-w-domu/?fbclid=IwAR3lNW7WEd8VKElfYG8P5dcd5CXFo0VjqSptiat6UBmbhnBPNkijH5ZV94Q
https://www.youtube.com/watch?v=tRNy2i75tCc


  

Pierwszy to przebiśnieg biały. 

Drugi-to stokrotka, kwiatek bardzo mały 

Trzeci jest jak złota łąka, 

To kaczeniec cały w pąkach 

Czwarty to krokus fioletowy, 

Piąty to tulipan purpurowy, 

I szósty- to żonkil w żółtym kolorze, 

Ten ostatni słoneczny  kwiatek 

Do wazonu włożę. 

  

Porozmawiaj z dzieckiem : Jakie nazwy wiosennych kwiatów usłyszało w wierszu?Czy pamięta ich 

nazwy? Czy pamięta kolejność w jakiej się pojawiały? Który był pierwszy, drugi itd. 

Jeżeli masz taką możliwość pokaż dziecku w ogrodzie wiosenne kwiaty, jeżeli nie skorzystaj z 

dostępnych Ci źródeł informacji- książek, obrazów lub filmów np.: 

youtube.com/watch?v=Wjo_Q10TmY 

2. Otwórz Tropiciele Karty 3. Wykonaj kartę nr 17 obustronnie. 

3.Wykonaj prostą pracę plastyczną  z Wycinanki nr 30  lub przy 

użyciu                   dostępnych     w  domu materiałów plastycznych skorzystaj z propozycji wykonania 

na stronie: 

youtube.com/watch?v=FSnoGwMkRw 

Pamiętajcie ! Przez zabawę do serca dziecka! Zachęcam do gromadzenia Waszych prac, możecie też 

pochwalić się nimi  przysyłając zdjęcia i filmiki na mój adres mailowy asiasikora16@gmail.com. 

Pozdrawiam! 

Joanna Sikora 

  

  



Witam wszystkie dzieci z grupy „Pszczółki” 

Przesyłam Wam propozycje zabaw na dzisiejszy dzień 

Autor: Agnieszka Mazurkiewicz 

Telefon kontaktowy: 608 422 079 

1. Zabawa ruchowa „Kwiaty rosną, kwiaty więdną” 

Dziecko swobodnie chodzi. Na hasło „Kwiaty rosną” dziecko staje jak najwyżej na palcach i wyciąga 

ręce do słońca. Na hasło „Kwiaty więdną” dziecko kuca i chowa głowę w ramionach. Polecenia 

powtarzamy kilka razy. 

2. Zabawa dydaktyczna „Prawda czy fałsz?” 

Jeśli wypowiedziane zdanie jest prawdziwe dziecko  klaszcze  w ręce mówiąc „tak, tak, tak”. Jeśli nie 

jest zgodne z prawdą dziecko tupie w podłogę, mówiąc trzy razy „nie, nie, nie”. 

- Teraz jest pora roku, którą nazywamy jesień. 

-Teraz jest pora roku, którą nazywamy wiosna. 

- Pszczoły zbierają nektar z kwiatów i robią z nich lizaki. 

- Wiosną na łące dzieci lepią bałwana. 

- Miesiąc, który mamy teraz, to marzec. 

-Zwiastunami wiosny są śnieg i  spadające liście. 

- Na wiosnę przylatują bociany z ciepłych krajów. 

-Są trzy pory roku. 

-Wiosną niedźwiedzie zapadają w sen zimowy. 

-Krokusy, przebiśniegi i pierwiosnki to pierwsze wiosenne kwiaty. 

3. „Mały kucharz” ‒ zachęć dziecko do pomocy podczas przygotowywania posiłku – smarowania 

chleba masłem za pomocą bezpiecznego noża (plastikowego, bez ostrych krawędzi), obierania 

ugotowanych warzyw lub jajek, krojenia ich na kawałki. Starsze dzieci mogą pomóc przy obieraniu 

surowych warzyw za pomocą obieraczki. 

Życzę Wam miłego dnia :-) 

Pamiętajcie o wyjściu na spacer i odpowiednim ubiorze. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

 


