
Tematyka tygodnia 30.03 – 3.04.2020 Nadeszła wiosna 

Dzień  
tygodnia 

Zadanie dydaktyczne do 
wykonania przez 
dziecko 

Sposób wykonania Potwierdzenie 
wykonania zadania + 
załączniki do E-maila w 
formie zdjęcia/skanu 

1.   Słuchanie 
wiersza M. 
Konopnickiej 
„Jaskółka” - 
Załącznik nr 1 

 Pogadanka: 
Wiosenne prace 
w ogrodzie. 
 

 Wprowadzenie 
litery „Ł” małej i 
wielkiej, 
drukowanej i 
pisanej 
 
 

 Analiza i synteza 
słuchowa słowa 
„łopata” 
 
 

 Karty pracy nr 
50, 51,52,53 

Przeczytaj z rodzicem wiersz i opowiedz 
jak wygląda jaskółka, ile dzieci miała i w 
jaki sposób o nie dbała. 
 
 
Dziecko opowiada co się robi wiosną w 
ogrodzie, jakich narzędzi używamy do 
takich prac i do czego służą (widły, 
motyka, sekator, grabie, łopata)  
Pokaz prawidłowego kreślenia liter „Ł”, 
„ł”(przez rodzica) 
Kreślenie liter „Ł”, „ł” w powietrzu, na 
podłodze przez dziecko 
Samodzielne pisanie liter „Ł”, „ł”- 
drukowanych i pisanych, na kartce przez 
dziecko 
Dzielenie słowa „łopata” na sylaby przez 
dziecko (dziecko mówi z ilu sylab składa 
się wyraz) 
Dzielenie słowa „łopata” na głoski 
(dziecko wymienia i liczy głoski) 
Wykonanie przez dziecko, z pomocą 
rodzica, kart pracy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdjęcie/skan kart 

2.   Zadania 
matematyczne, 
ćwiczenia 
graficzne - 
Załącznik nr2 
 

 Ćwiczenia w 
kontynuowaniu 
rytmu - Załącznik 
nr3 

 Ćwiczenia w 
książce, s 62,63 

 Karta pracy, s 54 

Rodzic przedstawia zadanie 
matematyczne, dziecko na podstawie 
klocków, kredek bądź innych dostępnych 
rzeczy przelicza i podaje wynik 
 
 
Kolorowanie kropek wg podanego rytmu 
- na kartonie bądź karcie z załącznika nr3 
 
 
Wykonanie przez dziecko, z pomocą 
rodzica, kart pracy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdjęcie/skan kart 

3.   Słuchanie 
piosenki i nauka 
refrenu piosenki 
„Wiosna w 

https://miastodzieci.pl/piosenki/wiosna-w-
blekitnej-sukience/ 
 
 
 

 
 
 
 

https://miastodzieci.pl/piosenki/wiosna-w-blekitnej-sukience/
https://miastodzieci.pl/piosenki/wiosna-w-blekitnej-sukience/


IWONA OLEJNICZAK 

Załącznik nr 1  

https://poezja.org/wz/Konopnicka_Maria/27380/Jask%C3%B3%C5%82ka_Czarna_jask%C3%B3%C5%

82eczka 

"Jaskółka" M. Konopnicka 

1. Czarna jaskółeczka 

Do gniazdeczka leci. 

Pi, pi, pi, pi! 

Krzyczą głodne dzieci. 

Czarna jaskółeczka 

robaczki przynosi. 

Pi, pi, pi, pi! 

Każde o nie prosi. 

2. Czarna jaskółeczka 

karmi dziatki swoje. 

Pi, pi, pi, pi! 

Krzyczą wszystkie troje! 

błękitnej 
sukience” 

 Karty pracy, s. 55 

 Książka, s. 64,65 

 
 

Wykonanie przez dziecko, z pomocą 
rodzica, kart pracy. Praca dziecka z 
książką przy pomocy rodzica 

 
 
Zdjęcie/skan kart 

4.   Spacer na 
świeżym 
powietrzu, 
obserwacja 
zmian 
zachodzących w 
przyrodzie 

 Zabawy ruchowe 
- Załącznik nr 4 

 Karty pracy, s. 
56,57 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wykonanie przez dziecko, z pomocą 
rodzica, kart pracy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdjęcie/skan kart 

5.   Praca plastyczna 
„Pszczółka” 

 

 Karta pracy, s. 
58,59 

Wykonanie przez dziecko „pszczółki” - w 
sposób dowolny – wykorzystując do 
tego rolkę po papierze toaletowym. 
Wykonanie przez dziecko, z pomocą 
rodzica, kart pracy 

Zdjęcie pracy 
plastycznej 
 
 
Zdjęcie/skan kart 

https://poezja.org/wz/Konopnicka_Maria/27380/Jask%C3%B3%C5%82ka_Czarna_jask%C3%B3%C5%82eczka
https://poezja.org/wz/Konopnicka_Maria/27380/Jask%C3%B3%C5%82ka_Czarna_jask%C3%B3%C5%82eczka


Czarna jaskółeczka 

Po muszki już leci. 

Pi, pi, pi, pi! 

Krzyczą głodne dzieci 

Załącznik nr2 

 

Załącznik nr3 

 



Załącznik nr4 

Ćwiczenie dużych grup mięśniowych – Wietrzyk i wichura. 

 Na hasło: Wietrzyk dzieci – drzewa – delikatnie poruszają palcami rąk wyciągniętych 

w górę i cichutko szumią. Hasło: Wichura jest sygnałem do poruszania rękami i całym 

tułowiem, czyli naśladowania drzewa poruszającego się przy silnym wietrze.  

Skoki – Głodne żabki. 

 Dzieci – żabki – poruszają się, skacząc. Na hasło: Mucha wyskakują w górę, aby złapać 

jedzenie; następnie skaczą dalej. 

Ćwiczenie równowagi – Z kamienia na kamień. 

 Dzieci naśladują chodzenie po małych kamieniach, oddalonych od siebie; na przemian 

wysoko unoszą jedną, a potem drugą nogę – z utrzymaniem równowagi  

Ćwiczenie rąk i tułowia – Natrętna pszczoła. 

 Dzieci oganiają się przed krążącą wokół nich pszczołą. 

Zabawa orientacyjno-porządkowa Motyle 

 Przy dźwiękach grzechotki dzieci – motyle – fruwają nad łąką. Gdy usłyszą bębenek, 

siadają na krążkach – kwiatach – i pożywiają się nektarem. Ponownie dźwięki 

grzechotki są sygnałem do fruwania nad łąką. 

 

 


