
Zadania do wykonania 14.04 – 17.04.2020    wychowawca: Iwona Olejniczak – Biedronki 

TEMATYKA TYGODNIA WIOSNA NA WSI 

Dzień 

 
Zadanie dydaktyczne do wykonania przez dziecko Sposób wykonania 

Potwierdzenie 

wykonania zadania 

+ załączniki do E-

maila w formie 

zdjęcia/skanu 

1.   

 Odgłosy zwierząt - zagadki – link: 
https://www.youtube.com/watch?v=vQbS0Dm0CjA 

 Słuchanie opowiadania S. Karaszewskiego pt. 

„Awantura na wiejskim podwórku” – link: 
https://www.youtube.com/watch?v=UuCFX15Z1bI 
 

 Karty pracy s. 70, 72,73 

 Ćwiczenia w książce s.68,69 

 

 

 

 Ćwiczenia w książce s.70,71 

 

 Wprowadzenie litery „F” małej i wielkiej, 

drukowanej i pisanej – link: 
https://www.youtube.com/watch?v=ENN24iiUVXw 

 

 

Słuchanie nagrania odgłosów dochodzących z wiejskiego 

podwórka. Dziecko próbuje rozpoznać zwierzęta po głosach. 

Rozmowa na temat treści opowiadania, rozpoznawanie i 

nazywanie przez dziecko zwierząt występujących w 

opowiadaniu, ukazanie roli jaką zwierzęta pełnią w 

gospodarstwie.  

Wykonanie przez dziecko, z pomocą rodzica, kart pracy 

Słuchanie przez dziecko czytanego wiersza T. M. Massalskiej 

„W gospodarstwie”. Rozmowa na temat wiersza. 

- Kto pieje od świtu?- Jak gdacze kura? Co robi kaczka? Co robi 

krowa? Od kogo opędza się koń? Kto chrumka? Kto cichutko 

miauczy? Kto głośno szczeka? 

Oglądanie zdjęć. Dziecko opowiada co się dzieje z mlekiem 

otrzymanym od krów 

Pokaz prawidłowego kreślenia liter „J”, „j”(przez rodzica). 

Kreślenie liter „J”, „j” w powietrzu, na podłodze przez dziecko 

 
Oglądanie filmu edukacyjnego. Poznajemy literę „f” 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie/skan kart 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vQbS0Dm0CjA
https://www.youtube.com/watch?v=UuCFX15Z1bI
https://www.youtube.com/watch?v=ENN24iiUVXw


2.   Ćwiczenia klasyfikacyjne – Co nam dają zwierzęta? – 

Załącznik nr 1 

 Karty pracy s. 71, 75,76 

 Karta pracy – załącznik nr 2 

 Określanie położenia przedmiotów załącznik nr 3 

 

 Quiz interaktywny (przeciągnij i upuść) 
http://scholaris.pl/resources/run/id/112657 

 

Wykonanie przez dziecko karty pracy 

 

Wykonanie przez dziecko, z pomocą rodzica, kart pracy 

 

Dziecko może samo narysować, bądź z wydrukowanego wyciąć 

i przykleić w odpowiednie miejsce 

Dziecko słucha polecenia i wybiera obiekt.. Quiz doskonalący 

umiejętność rozpoznawania stosunków przestrzennych: prawo, 

lewo, góra, dół.    

Zdjęcie/skan kart 

 

Zdjęcie/skan kart 

 

Zdjęcie/skan kart 

3.   Nauka piosenki – tekst piosenki w załączniku nr 4, 

link: 
               https://www.youtube.com/watch?v=R2PX4tFSz7k 

 

 

 Karty pracy s. 74, 77 

 Ćwiczenia gimnastyczne przy muzyce, link: 
https://www.youtube.com/watch?v=351fw50UOn8 

 Ćwiczenia w książce s.72, 73 

 

Słuchanie piosenki przez dziecko. 

Rozmowa na temat piosenki: Określenie tempa i nastroju 

piosenki, zwrócenie uwagi na powtarzające się elementy, 

nazywanie zwierząt, o których jest w niej mowa. 

Powtarzanie tekstu piosenki za rodzicem. Próby śpiewania 

piosenki przez dziecko. 

Wykonanie przez dziecko, z pomocą rodzica, kart pracy 

 

Praca z książką 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie/skan kart 

4.   Słuchanie piosenki „W naszym ogródeczku” 
https://www.youtube.com/watch?v=fdhmWn8bi7o 

 Karty pracy s. 78,79,80 

 

 

 Praca plastyczna – „Kurczątko” 

Słuchanie w tle piosenki, link: 
https://www.youtube.com/watch?v=1TIYHn-3-q0 

Rozmowa z dzieckiem: Co robimy w ogródku? Co będzie nam 

potrzebne do kopania, a co – do grabienia? Jakie warzywa mogą 

urosnąć w ogródku? Jakie kwiaty rosną w ogródku? 

Wykonanie przez dziecko, z pomocą rodzica, kart pracy 

 

Wykorzystując dostępne materiały, dziecko ma za zadanie 

odrysować kształt swoich rąk na papierze, wyciąć je, tworząc 

tym samym skrzydła kurczątka. Następnie wycina kształt jajka i 

przykleja do niego skrzydła. W kolejnym etapie dorysowuje, 

bądź wycina z papieru oczy, dziób, nóżki.  

 

 

 

 

Zdjęcie/skan kart 

 

Zdjęcie pracy 

plastycznej 

 

 

http://scholaris.pl/resources/run/id/112657
https://www.youtube.com/watch?v=R2PX4tFSz7k
https://www.youtube.com/watch?v=351fw50UOn8
https://www.youtube.com/watch?v=fdhmWn8bi7o
https://www.youtube.com/watch?v=1TIYHn-3-q0


Załącznik nr 1 

 

 

 



Załącznik nr 2 

                                             

 



Załącznik nr 3.  

Dorosły rozmawia z dzieckiem na temat ilustracji określając, gdzie znajdują się poszczególne elementy względem innych (np. Dom znajduje się 

na środku obrazka. Nad domem świeci słońce. Część słońca jest za chmurą. Chmura zasłania słońce. Po prawej stronie domu rośnie drzewo. Pod 

drzewem po jego lewej stronie leży jabłko. Jabłko leży po prawej stronie domu, między domem a drzewem. Z lewej strony domu rośnie kwiatek. 

Na kwiatku siedzi motyl.). Następnie dorosły zadaje dziecku pytania dotyczące położenia poszczególnych elementów w przestrzeni (np. Gdzie 

jest motyl? Gdzie rośnie drzewo? itd.) 

 

  

  

 

http://edukacja.naszaszkola.com.pl/wp-content/uploads/2014/12/cwiczenie-nr-1.jpg


Kolejnym krokiem jest pomalowanie przez dziecko poszczególnych elementów obrazka, wycięcie ich po liniach i ułożenie na kartce zgodnie z 

poleceniem dorosłego. Przyklejając każdy element dziecko powinno jeszcze raz stosować określenia położenia przedmiotów (np. ptak leci nad 

drzewem). 

 

 



 

Załącznik nr 4  

Piosenka  „U nas na podwórku” 

 

Kotek miauczy: miau, miau, miau. 

Piesek szczeka: hau, hau, hau. 

I. Kogut pieje, kurka gdacze, 

gęga gąska, kaczka kwacze. 

- Daj nam szybko jeść. 

Kotek miauczy: miau, miau, miau. 

Piesek szczeka: hau, hau, hau. 

II. Krówka muczy, świnka kwiczy, 

Konik rży, a osioł ryczy. 

- Zaraz dam wam jeść. 


