
Temat tygodnia : WIOSNA NA WSI 
 

Dzień 1 

 

Zadanie 1: 

Proszę przeczytać dziecku wierszyk i zadać do niego podane pytania. 

 

H. Bechlerowa „Psotna świnka” 

 

Rzekł kaczorek do gąsiorka: 

-Świetnie się zabawić można! 

Patrz, kartofel wypadł z worka- 

będzie z niego piłka nożna. 

 

Leci piłka w różne strony: 

wyżej, niżej, w lewo, w prawo... 

Patrzy indyk, kot i wrony, 

Łatek szczeka: - Brawo, brawo! 

 

Sroka ze wsi przyleciała, 

łebkiem kręci, dziób otwiera 

i rozgłasza po wsi całej: 

-Górą kaczki! Dwa do zera! 

Nie skończyły się zawody, 

bo malutka Michalinka 

otworzyła nagle chlewik 

i wypadłą stamtąd świnka. 

 

-Dość zabawy! - głośno rzekła, 

zjadła piłkę i – uciekła. 

 

Pytania: 

-Kto jest mamą kaczorka, a kto – mamą gąsiorka? 

-W co grały kaczki z gąskami? 

-Co było piłką? 

-Kto wygrywał? 

-Kto przyglądał się grze? 

-Co zrobiła sroka? 

-Czy mecz się skończył? Dlaczego? 

 

 

 

 

 

 



Zadanie 2. 

Proszę puścić dziecku odgłosy zwierząt, nie pokazując ich. Dziecko ma za zadanie 

odgadywać po kolei co to za zwierzę. Następnie proszę pokazać dziecku film żeby 

samo mogło sprawdzić ile odgłosów udało mu się odgadnąć. Link do odgłosów 

poniżej: 

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

 

Zadanie 3. 

Ćwiczenie w książce str str.48 (na stronie przedszkola będzie to str.50) 

 

Dzień 2. 

 

Zadanie 1. 

Zabawy matematyczne „Układamy przedmioty według określonych cech” 

 

• szeregowanie według wielkości 

Rodzic przygotowuje pięć grup zabawek np. piłki, lalki, misie, samochody, klocki (w 

każdej grupie po 5 sztuk zabawek) różniących się wielkością. 

Dzieci ustawiają zabawki w każdej grupie od najmniejszej do największej. Liczą 

zabawki w każdej grupie. 

• Szeregowanie według długości. 

Rodzic przygotowuje sznurki lub np. sznurówki, tasiemki itp. różniące się znacznie 

długością (5 sztuk). Dzieci samodzielnie lub z pomocą rodzica, porównują ich 

długość poprzez przykładanie do siebie. Potem układają je od najkrótszego sznurka 

do najdłuższego. 

• Szeregowanie według szerokości. 

Rodzic przygotowuje sylwety kubków/szklanek itp. różnej szerokości (5 sztuk). 

Dzieci oglądają je i ustawiają od najwęższego do najszerszego i liczą wszystkie 

kubki. 

 

Zadanie 2. 

Ćwiczenia w książce str.49 (na stronie przedszkola będzie to str 51) 

 

Dzień 3. 

 

Zadanie 1. (zdjęcie gotowej pracy proszę wysłać na e-mail przedszkolny) 

 Proszę wydrukować ewentualnie narysować postać dowolnej świnki (format A4). 

Dziecko ma za zadanie pomalować rysunek farbami, łącznie z domalowaniem tła. 

Jeśli nie mają Państwo dostępu do farb, można zastąpić je dowolnymi kredkami. 

 

Zadanie 2. (gotową kartę pracy proszę odesłać na e-maila przedszkolnego) 

Karta pracy str.30-31 (na stronie przedszkola będą to str.32-33.) 

Jeśli nie mają Państwo w domu kart pracy, a tym samym naklejek potrzebnych do 

zrobienia pracy, zwierzęta można spróbować narysować lub wkleić wydrukowane z 

internetu. 

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


Zadanie 3. (zdjęcie gotowej pracy proszę przesłać na adres e-mail przedszkola) 

Zadanie z wyprawki plastycznej dostępnej na stronie do pobrania lub z fioletowej 

teczki przedszkolnej. 

Wyprawka plastyczna nr.23 (na stronie przedszkola będzie to strona 61,61,71) 

-Odszukanie wśród naklejek obrazków : krowy z cielątkiem, świni z prosiętami, kury 

z kurczątkami, klaczy ze źrebakiem. 

-naklejanie ich w kołach. 

-wycinanie kół z podstawkami. Zagięcie ich wzdłuż linii przerywanych. 

 

Dzień 4. 

 

Zadanie 1. 

Zabawa ruchowo-naśladowcza „Naśladujemy zwierzęta z wiejskiego podwórka” 

 -Dziecko ma za zadanie naśladować ruchy i odgłosy zwierząt które wymienia 

kolejno rodzic: pies, kot, świnka, kaczka, kura, krowa, gęś, koń, owca. Rodzic może 

dołączyć do zabawy (będzie znacznie weselej ;) ) 

 

Zadanie 2. (nagranie tańca proszę wysłać na e-mail przedszkolny) 

Proszę o nagranie tańca dowolnego (może to być i/lub naśladowanie zwierząt 

występujących w piosence) do piosenki „Dziadek fajną farmę miał” z kanału 

ŚPIEWANKI na YouTube. Link podaję poniżej: 

 https://www.youtube.com/watch?v=30nw6AtuGiQ 

 

Zadanie 3. 

Powtarzamy rytmy. 

Proszę dać dziecku dowolny przedmiot lub instrument na którym mogłoby zagrać 

kilka prostych dźwięków a dla siebie przygotować podobny zestaw. Może to być 

zwykłe pudełko, garnek lub miska z łyżką. Rodzic gra na swoim „instrumencie” 

prostych kilka dźwięków, a dziecko stara się powtórzyć taki sam rytm. Spróbujcie 

kilka razy. Stopniujcie trudność zadania. 

 

Dzień 5 

 

Zadanie 1. (nagranie dowolnych tańców-ćwiczeń proszę wysłać na adres e-mail 

przedszkola) 

Dziś poćwiczymy z pomocą piosenek. Proszę włączyć dziecku piosenki, a ono niech 

wykonuje polecania podawane w piosenkach lub naśladuje kolejne wyśpiewane 

ruchy. Powtarzajcie piosenki w dowolnej ilośći. Proszę pozwolić dziecku samemu 

interpretować piosenki ruchem. 

 

Piosenka 1. 

„Skaczemy, biegniemy” : 

https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=30nw6AtuGiQ
https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA


Piosenka 2. 

„Kto jak skacze” : 

https://www.youtube.com/watch?v=LNouuY9zrKQ 

 

Piosenka 3. 

„Duży i mały skok”: 

https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LNouuY9zrKQ
https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M

