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Temat tygodnia: Wiosna na wsi [14/04/2020 – 17/04/2020] 

Drogi Rodzicu, przeczytaj: 

 Towarzysz dziecku przy pracy. Ono lubi, gdy jesteś blisko. 

 W piątek 17/04/2020r. proszę potwierdzić wykonanie zadań w wiadomości e-mail. Załączniki: 

zdjęcia, skany odsyłacie Państwo na adres: ppplastus@gmail.com lub mms.  

 Kolejność wykonywania zadań dowolna. 

 Proszę o krótkie podsumowanie:  

o Czy dziecko chętnie wykonywało zadania? Czy dziecko nie miało trudności  

przy wykonaniu zadań, a jeśli były – to jakie? Czy wykonywało zadania dodatkowe? 

 Aby przejść do strony internetowej trzeba nacisnąć i przytrzymać lewy klawisz Ctrl,  

a następnie kursorem myszki najechać na link i kliknąć lewym przyciskiem myszki  

lub  

skopiować link i wkleić w okno wyszukiwania w przeglądarce internetowej. 

 

Dzień 1 

 Powitaj dzień, tańcząc przy piosence: Kwiecień Plecień  

https://drive.google.com/open?id=1wq4i9Qlg7p2jm8UH5hU1MZNgnEC1bhT7 

 Odsłuchaj fragmentów książki Nordqvista Svena Rwetes w ogrodzie, 

której bohaterami są staruszek Pettsona i jego kot Findus.  

Fragment książki do odsłuchania: 

https://drive.google.com/open?id=14p4l4pY91e0K5vBSwuE_IaJItkUsU2q1 

Ilustracja z książki z jej bohaterami – Pettsonem i kotem Findusem: 

https://drive.google.com/open?id=1-jJT8A7Nh3caKuMDXcoI_R0-29Tmi9cS 

Odpowiedz na pytania: 

Jaka pora roku zawitała do warzywnika? [wiosna] 

Co robił Pettson w swoim warzywniku? [Pettson siał warzywa i sadził ziemniaki]  

Jakie warzywa siał Pettson? [marchew, cebula, groszek, fasola] 

Co sadził Pettson? [ziemniaki] 

Kto pomagał Pettsonowi? [kot Findus] 

 Oglądaj obrazki i porozmawiaj z rodzicem, w jaki sposób rozwijają się 

rośliny z nasionka – fasoli i z bulwy – ziemniaka  

Ilustracja – fasola: 

https://drive.google.com/open?id=1NrGqWNfdnBKjxZTg6ZUJHH8i3DraHVR9 
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Ilustracja – ziemniak: 

https://drive.google.com/open?id=189H3h-5wxCKD7mqos9dhc_wTJOq-ECiK 

 

Dzień 2 

 Na wiejskim podwórku – zapoznaj się z planszą wiejskiego podwórka  

i zobacz, jakie są na niej zwierzęta:  

https://przedszkouczek.pl/wp-content/uploads/2020/03/NaWiejskimPodworkuM.pdf 

Możesz również obejrzeć obrazek wiejskiego podwórka w książce str. 35  

[w wersji on-line str. 37] 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/kolorowy_start_3latek_ksiazka/mobile/index.htm

l#p=37 

 Roztańczony zwierzyniec – słuchaj piosenek i tańcz. A po wysłuchaniu, 

odpowiedz: jakie zwierzęta wystąpiły w piosenkach? Wskaż te zwierzęta  

na planszy. 

Piosenki do słuchania: 

W kurniku – odsłuchaj piosenkę; o jakich zwierzętach jest piosenka? [kura, 

kurczątko, kogut]; pokaż zwierzęta na planszy 

https://drive.google.com/open?id=12z1ztNmPJ-u_Gzb1QHlkP8QmK95l8-j1 

Dziwne rozmowy – odsłuchaj piosenkę; o jakich zwierzętach jest piosenka? 

[świnia, kaczka, pies]; pokaż zwierzęta na planszy 

https://drive.google.com/open?id=1vaVKXkd6LPEqIqnxp0dzePDCRsEZJaZK 

Czarna owieczka – odsłuchaj piosenkę; o jakim zwierzęciu jest piosenka? 

[owca]; pokaż zwierzę na planszy 

https://drive.google.com/open?id=1doP4POvlXJe02WterOeto5bmuiIWZtsP 

Krówka Muuwka – odsłuchaj piosenkę; o jakim zwierzęciu jest piosenka? 

[krowa]; pokaż zwierzę na planszy 

https://drive.google.com/open?id=1_vnMyNN2_0fxnU7k4ztum8od8uNDkr53 

Kotek Kłopotek – odsłuchaj piosenkę; o jakim zwierzęciu jest piosenka? [kot]; 

pokaż zwierzątko na planszy 

https://drive.google.com/open?id=1PHNJnX42RF4Abrut-sDN7KgTLyOVP2i5 
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Czy znasz jeszcze inne zwierzęta z wiejskiego podwórka? Jeśli tak, jakie? 

 Paluszkowe zwierzęta – Poproś rodzica o wycięcie i sklejenie sylwetek 

zwierzątek, załóż na palce i tańcz w rytm piosenek: 

https://przedszkouczek.pl/wp-

content/uploads/2020/02/FingerPuppetsFarmAnimals.pdf 

Paluszkowe zwierzęta możesz wykorzystać bawiąc się w teatrzyk lub możesz ćwiczyć 

liczenie. 

 

Dzień 3 

 Zaproś rodzica do wspólnego słuchania wiersza Stanisława Kraszewskiego  

Na wiejskim podwórku. Powtarzaj i nazywaj za rodzicem dziecko krowy, 

kozy, owcy, świnki, kury, gęsi, kaczki, klaczy. 

https://drive.google.com/open?id=1yyeDFsvlRMoyaVB9_ugD74reARmd0RyG 

 Oglądaj filmik Odgłosy zwierząt dla dzieci - Farma: 

https://www.youtube.com/watch?v=vQbS0Dm0CjA i odgaduj zwierzęta po głosie.  

 Matka i jej dziatka – Które zwierzę z wiejskiego podwórka polubiłeś / 

polubiłaś najbardziej? Narysuj, namaluj, wyklej lub ulep wybraną przez siebie 

mamę i jej maleńkie dziecko. 

 

Dzień 4 

 Obejrzyj filmik Gdzie ja mieszkam? a dowiesz się, gdzie mieszkają 

gospodarskie zwierzęta: 

https://www.youtube.com/watch?v=1PD3jNhefUA 

 Pięć kaczuszek – ćwicz liczenie. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ufrh5NXQBi0  

Możesz też liczyć kolorowe kredki, zabawki, łyżki, patyczki, palce u ręki. 

 Połącz liniami obrazki zwierząt z ich cieniami 

https://przedszkouczek.pl/wp-content/uploads/2020/03/PolaczZwierzezCieniemM.pdf 
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