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Motylki PN
7.00-17.0
0

wychowanie
przedszkolne " Powroty ptaków"

Zadania do wyboru dla chętnych dzieci:
1. „Ptasia narada”- opowiadanie B. Szelągowskiej
https://www.youtube.com/watch?v=Azr2pqqxGro
Wysłuchajcie opowiadania. Powiedzcie jakie ptaki wystąpiły w opowiadaniu?
Poproście rodziców, aby włączyli wam nagranie odgłosów jakie wydają ptaki, które możemy
często spotkać w najbliższym otoczeniu i które są przez was najbardziej znane.
A to bocian: https://www.youtube.com/watch?v=nZ8DJa4Oc8w
To jaskółka: https://www.youtube.com/watch?v=CbU3xzIyKTo
2. „Ptaszki fruwają”- https://www.youtube.com/watch?v=zn2ihUfMV_M
Słuchajcie piosenki i bawcie się naśladując jak ptaszki zbierają ziarenka lub małe owady.

Motylki PN
7.00-17.0
0 religia

Jak Helenka mała obraz Jezusa
malowała.

Link do prezentacji:
https://view.genial.ly/5e95c0ced82ffd0dbff75fa3?fbclid=IwAR1jNv_0yuGdGrFR5qNihZGQ2J
1qF58B7JX41U_5K5kqktA43pBsw5RnThU

Motylki WT
7.00-17.0
0

wychowanie
przedszkolne "Żabki i bociany"

Zadania do wyboru dla chętnych dzieci:
1. „Kle kle boćku” – wysłuchaj piosenki
https://www.youtube.com/watch?v=MXOs1LGO1JM
Czy wiesz, że bocian to jeden z największych ptaków występujących w Polsce?
„Obejrzyj film edukacyjny ABC wszystko wie” odc. 33- czy bocian zjada żaby?
https://vod.tvp.pl/video/abc-wszystko-wie,odc-33,20375536
Czy już wiesz czym żywi się bocian? Czy są to żabki?

2. „Bocian”- obrysuj po śladzie i pokoloruj obrazek
karty pracy na wiosennej łące „Bocian”
( https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/04/Bocian-1.pdf )Miłej pracy!

https://www.youtube.com/watch?v=Azr2pqqxGro
https://www.youtube.com/watch?v=nZ8DJa4Oc8w
https://www.youtube.com/watch?v=CbU3xzIyKTo
https://www.youtube.com/watch?v=zn2ihUfMV_M
https://view.genial.ly/5e95c0ced82ffd0dbff75fa3?fbclid=IwAR1jNv_0yuGdGrFR5qNihZGQ2J1qF58B7JX41U_5K5kqktA43pBsw5RnThU
https://view.genial.ly/5e95c0ced82ffd0dbff75fa3?fbclid=IwAR1jNv_0yuGdGrFR5qNihZGQ2J1qF58B7JX41U_5K5kqktA43pBsw5RnThU
https://www.youtube.com/watch?v=MXOs1LGO1JM
https://vod.tvp.pl/video/abc-wszystko-wie,odc-33,20375536
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/04/Bocian-1.pdf


Motylki WT
7.00-17.0
0

wychowanie
przedszkolne Język angielski

Osłuchaj się z piosenką:
https://www.youtube.com/watch?v=EgiQ6GliTrI
Powtórz wyrazy (wymowa na diki.pl)
• Spring
• Butterfly
• Ladybug
• Bumblebee

Motylki ŚR
7.00-17.0
0

wychowanie
przedszkolne "Malowane wiosenne kwiaty"

Zadania do wyboru dla chętnych dzieci:
1. „Poznajemy wiosenne kwiaty”- obejrzyjcie film o pierwszych wiosennych kwiatach
https://www.youtube.com/watch?v=GrKuD6xlb7s
Czy pamiętacie nazwy wiosennych kwiatów? A czy widzieliście te kwiaty podczas
spacerów? W tym roku kwiecień to „Prawdziwy kwiecień plecień, bo przeplata nam trochę
zimy i trochę lata”. Wiosna w tym roku coś nie chce do nas zawitać i kwiatki rosną dość
wolno, ale na pewno niektóre z nich zauważyliście w przydomowych ogródkach.

2. „Tulipany”
Poroście rodziców, by wydrukowali wam obrazek tulipanów lub je narysowali. Waszym
zadaniem będzie pokolorować je farbami.
Myślę, że nie zabraknie różnorodnych, żywych kolorów na waszych pracach.

Motylki CZW
7.00-17.0
0

wychowanie
przedszkolne Język angielski

Osłuchaj się z piosenką:
https://www.youtube.com/watch?v=EgiQ6GliTrI
Powtórz wyrazy (wymowa na diki.pl)
• Spring
• Butterfly
• Ladybug
• Bumblebee
• Sky
• Tree
Narysuj, dowolnie wybranego z piosenki, owada .

https://www.youtube.com/watch?v=EgiQ6GliTrI
https://www.youtube.com/watch?v=GrKuD6xlb7s
https://www.youtube.com/watch?v=EgiQ6GliTrI


Motylki CZW
7.00-17.0
0

wychowanie
przedszkolne "Ptasie trele"

Zadania do wyboru dla chętnych dzieci:
1. „Ptasie trele”- Ćwiczenia ortofoniczne do wiersza B. Szelągowskiej
Rodzic czyta wiersz, a dziecko powtarza fragment tekstu: Fiu, fiu, fiu, fi, fi, fi!
Jakie piękne dni. Znów nastała wiosna!
Ptaki nadlatują. A co będą robić?
Gniazda pobudują.
Fiu, fiu, fiu, fi, fi, fi!
Jakie piękne dni!
Na drzewach wysoko albo w trawie – nisko.
Tak by do swych piskląt zawsze miały blisko.
Fiu, fiu, fiu, fi, fi, fi!
Jakie piękne dni!
Gdy skończą budować, jajeczka w nich złożą.
By było im ciepło, na nich się położą.
Fiu, fiu, fiu, fi, fi, fi!
Jakie piękne dni!
Wykluły się wreszcie z jajeczek pisklęta
i każdy maluszek te trele pamięta!
Fiu, fiu, fiu, fi, fi, fi!
Jakie piękne dni!
2. Poproście rodziców, by załączyli wam stronę z obrazkami. Postarajcie się odnaleźć
czym różnią się one od siebie. Skupcie swoją uwagę i wytężcie swój wzrok. Powodzenia!
(http://czasdzieci.pl/pliki_dz/kolorowanki/dd_68_614.jpg )

Motylki PT
7.00-17.0
0

wychowanie
przedszkolne "Kto do nas wraca na wiosnę"

Zadania do wyboru dla chętnych dzieci:
1. Spróbujcie rozwiązać zagadki o najbardziej znanych wiosennych ptakach .
Poproście o ich przeczytanie rodziców.

Powrócił do nas
z dalekiej strony
ma długie nogi
i dziób czerwony. (bocian)
Ptaszek co ludziom wiosnę zwiastuje.
Gniazda pod dachem sobie buduje.
Przed deszczem nisko zatacza kółka.
Wiadomo wszystkim, że to … . (jaskółka)
Siedzi sobie na buku
i woła: kuku, kuku. (kukułka)

2. „Wiosenna rozgrzewka ”- ćwiczenie gimnastyczne
https://www.youtube.com/watch?v=m2WsGrvCx_w
Pobaw się naśladując ćwiczenia jakie wykonuje Pippi. Pamiętaj, że ruch to zdrowie.

http://czasdzieci.pl/pliki_dz/kolorowanki/dd_68_614.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=m2WsGrvCx_w


Motylki PT
7.00-17.0
0 religia Cieszymy się z obecności Jezusa.

Link do prezentacji:
https://view.genial.ly/5e904c1ffba9d40d9e3fbf03/interactive-image-zmartwychwstanie-3-4?f
bclid=IwAR0wU3W0w3PRaVV1rkSQeHJ2QKGgzhEVR0y5BS1JbMigMa-4XRdTpTYJXrg

Żabki

Oddział
Dzień
tygodnia Blok zajęć Przedmiot Temat Instrukcja

Żabki PN 7.00-17.00
wychowanie
przedszkolne Rozwój motyla

Zadanie I
Obejrzyj filmik:
https://www.youtube.com/watch?v=cW47pgAevKM
Podziel na sylaby wyrazy klaszcząc i zapisz liczbę sylab za pomocą kresek lub kropek:
• Motyl
• Poczwarka
• Kokon
• Gąsienica
• Jajko
Dzieci 5l.:
Postaraj się podzielić wyraz MOTYL, KOKON, JAJKO na głoski.
Nazwij głoskę w nagłosie i wygłosie (pierwszą i ostatnią). Dla ułatwienia można wyraz
napisać i podkreślić pierwszą i ostatnią głoskę.
Zadanie II
Wykonaj pracę plastyczną wg własnego pomysłu pt. „Etapy rozwoju motyla” (posiłkując się
filmikiem)
Prace możesz przynieść do przedszkola – umieścimy ją na tablicy z pracami
Zadanie III
Zabawa ruchowa – naśladuj fruwającego motyla, który w chwilach odpoczynku zasiada na
kwiatku – w tle może lecieć dowolna muzyka.
Zadanie IV
Załóż tygodniowy kalendarz pogody – każdego dnia narysuj ikonkę, która symbolizuje
pogodę w danym dniu.

Żabki PN 7.00-17.00 religia
Jak Helenka mała obraz Jezusa
malowała.

Link do prezentacji:
https://view.genial.ly/5e95c0ced82ffd0dbff75fa3?fbclid=IwAR1jNv_0yuGdGrFR5qNihZGQ2
J1qF58B7JX41U_5K5kqktA43pBsw5RnThU

https://view.genial.ly/5e904c1ffba9d40d9e3fbf03/interactive-image-zmartwychwstanie-3-4?fbclid=IwAR0wU3W0w3PRaVV1rkSQeHJ2QKGgzhEVR0y5BS1JbMigMa-4XRdTpTYJXrg
https://view.genial.ly/5e904c1ffba9d40d9e3fbf03/interactive-image-zmartwychwstanie-3-4?fbclid=IwAR0wU3W0w3PRaVV1rkSQeHJ2QKGgzhEVR0y5BS1JbMigMa-4XRdTpTYJXrg
https://www.youtube.com/watch?v=cW47pgAevKM
https://view.genial.ly/5e95c0ced82ffd0dbff75fa3?fbclid=IwAR1jNv_0yuGdGrFR5qNihZGQ2J1qF58B7JX41U_5K5kqktA43pBsw5RnThU
https://view.genial.ly/5e95c0ced82ffd0dbff75fa3?fbclid=IwAR1jNv_0yuGdGrFR5qNihZGQ2J1qF58B7JX41U_5K5kqktA43pBsw5RnThU


Żabki WT 7.00-17.00
wychowanie
przedszkolne W ogródeczku

Zadanie I
Posłuchaj piosenki:
https://www.youtube.com/watch?v=08_S0RA3mac
Odpowiedz na pytania:
1.O czym jest piosenka?
2.Jakie narzędzia zostały pokazane w piosence?
3.Podziel nazwy narzędzi/ rzeczy na sylaby klaszcząc.

Zadanie II
Wiosenna matematyka z wykorzystaniem dowolnych liczmanów, np. kredki.
Julek miał 8 buraków. 2buraki dał mamie, a 3 siostrze.
Ile buraków mu zostało? (Dzieci 5l. starają się zapisać działanie z pomocą rodzica, tj.:
….-…..-…..=….)

Zadanie III
Wiosenny ogród– praca plastyczna z wykorzystaniem dowolnych materiałów.
Wykonaj wiosenny ogród wg własnego pomysłu, pracę przynieś do przedszkola .
Język angielski
Osłuchaj się z piosenką:
https://www.youtube.com/watch?v=EgiQ6GliTrI
Powtórz wyrazy (wymowa na diki.pl)
• Spring
• Butterfly
• Ladybug
• Bumblebee

Żabki ŚR 7.00-17.00
wychowanie
przedszkolne Wiosenne porządki

Posłuchaj:
Wiosenne porządki – Jan Brzechwa
Wiosna w kwietniu zbudziła się z rana, Wyszła wprawdzie troszeczkę zaspana, Lecz
zajrzała we wszystkie zakątki: -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 miękką 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.

Zadanie II
Opowiedz jak Ty pomagasz swojej rodzinie w wiosennych porządkach
Zadanie III
Zaplanuj 1 lub 2 wiosenne czynności związane np. z porządkami, w których pomożesz
najbliższym, może to np. być uporządkowanie zabawek lub podlanie kwiatków.

https://www.youtube.com/watch?v=08_S0RA3mac
https://www.youtube.com/watch?v=EgiQ6GliTrI


Żabki CZW 7.00-17.00
wychowanie
przedszkolne Kwiecień plecień

Zadanie I
Posłuchaj piosenki:
https://www.youtube.com/watch?v=v_uIhX6WpYM
Odpowiedz na pytania:
1.Jakie kwiatki wystąpiły w piosence?
2.Jakie pory rok wystąpiły w piosence?
3.Wyjaśnij znaczenie powiedzenia:
Kwiecień, pleceń, bo przeplata – trochę zimy, trochę lata.
Zadanie II
Rozwiąż zadanie ( z wykorzystaniem liczmanów, np. kredki)
Ala miała 2 krokusy. Od brata dostała jeszcze 3, a tata przyniósł jej z pracy jeszcze 2. Ile
razem krokusów miała Ala?
(Dzieci 5l. starają się zapisać działanie z pomocą rodzica, tj.: ….+…..+…..=….)
Język angielski
Osłuchaj się z piosenką:
https://www.youtube.com/watch?v=EgiQ6GliTrI
Powtórz wyrazy (wymowa na diki.pl)
• Spring
• Butterfly
• Ladybug
• Bumblebee
• Sky
• Tree
Narysuj, dowolnie wybranego z piosenki, owada .

Żabki PT 7.00-17.00
wychowanie
przedszkolne Wiosna

Zadanie I
Obejrzyj i weź udział w zagadkach:
https://www.youtube.com/watch?v=T53SX7H_bgk
Zadanie II
Dowolnie potańcz przy piosence poznanej wczoraj:
https://www.youtube.com/watch?v=v_uIhX6WpYM
Zadanie III
Podsumuj pogodowe obserwacje – czy faktycznie w kwietniu pogoda jest taka, jak mówi
powiedzenie: Kwiecień, pleceń, bo przeplata trochę zimy, trochę lata?
Jakie są Twoje spostrzeżenia, obserwacje? Porozmawiamy o tym kiedy się zobaczymy :).

Żabki PT 7.00-17.00 religia
Cieszymy się, że Jezus
zmartwychwstał.

Link do prezentacji:
https://view.genial.ly/6062f2fdbfdb130d23f377ca/presentation-jezus-zyje-przedszkole-5

https://www.youtube.com/watch?v=v_uIhX6WpYM
https://www.youtube.com/watch?v=EgiQ6GliTrI
https://www.youtube.com/watch?v=T53SX7H_bgk
https://www.youtube.com/watch?v=v_uIhX6WpYM
https://view.genial.ly/6062f2fdbfdb130d23f377ca/presentation-jezus-zyje-przedszkole-5


Biedronki

Oddział
Dzień
tygodnia

Blok
zajęć Przedmiot Temat Instrukcja

Biedronki PN 7.00-17.00 religia
Pan Jezus przypomina o
Bożym miłosierdziu.

Link do prezentacji:
https://view.genial.ly/5e95c0ced82ffd0dbff75fa3?fbclid=IwAR1jNv_0yuGdGrFR5qNihZGQ2J1
qF58B7JX41U_5K5kqktA43pBsw5RnThU

Biedronki PN 7.00-17.00
wychowanie
przedszkolne Gramy w zielone

Witajcie kochane przedszkolaki, w tym tygodniu zapraszam Was do wiejskiej zagrody.
Przypomnimy sobie jakie zwierzęta można tam spotkać.
Zapraszam wszystkich do wspólnej zabawy!  Zerknijcie tutaj :
https://www.youtube.com/watch?v=YHB3x2k3x30&ab_channel=KidsolandiaTV i spróbujcie
rozpoznać zwierzęta mieszkające na wsi.

Zadanie do wyboru:
•Wysłuchajcie  piosenki „Podwórkowa awantura”
https://drive.google.com/file/d/1_pK1L1qOnDsEHLnnBmTHbwlzKqhYEK8i/view

1. Wpadła na podwórko pani kura,
zła i wściekła jak gradowa chmura.
I od razu głośno krzyczy:
– Ko, ko, ko, ko, ko, ko.
Tylko moje kurczątko się liczy!
Ref.: Dzisiaj na podwórku awantura.
Piesek, świnka, kaczka, gąska, kura
kłócą się, ojej, kłócą się, że hej,
które dziecko jest ładniejsze,
które najpiękniejsze jest!
2. Pani Świnka biegnie już z chlewika.
– Co mi pani tutaj dziś wytyka!
– woła tak do kury matki.
– Chrum, chrum, chrum, chrum, chrum, chrum.
Moje dzieci śliczne są jak kwiatki!
Ref.: Dzisiaj na podwórku…
3. Leci kaczka, że aż gubi pióra.
– To, co słyszę, to jest przecież bzdura!
Kury, świnki są tak brudne,
kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa.
Moje dzieci są po prostu cudne!
Ref.: Dzisiaj na podwórku…
4. Z budy wyskoczyła też psia mama

https://view.genial.ly/5e95c0ced82ffd0dbff75fa3?fbclid=IwAR1jNv_0yuGdGrFR5qNihZGQ2J1qF58B7JX41U_5K5kqktA43pBsw5RnThU
https://view.genial.ly/5e95c0ced82ffd0dbff75fa3?fbclid=IwAR1jNv_0yuGdGrFR5qNihZGQ2J1qF58B7JX41U_5K5kqktA43pBsw5RnThU
https://www.youtube.com/watch?v=YHB3x2k3x30&ab_channel=KidsolandiaTV
https://drive.google.com/file/d/1_pK1L1qOnDsEHLnnBmTHbwlzKqhYEK8i/view


Co się dzieje to ja nie wiem sama!
Wygrywają moje psiaczki
hau hau hau hau hau hau
Najwspanialsze przecież to dzieciaczki!
Ref. : Dzisiaj na podwórku…
5. Tupie gąska mocno nadąsana
Co ja słyszę, kłótnia tu od rana
No i o co moje pieski?
Gę gę gę gę gę gę
Moje gąski to jest ród królewski!
Ref.: Dzisiaj na podwórku…
6. Przyszła wreszcie gospodyni miła
Głośne kłótnie szybko uciszyła
Wszystkie dzieci, moje panie
Śliczne są, cudne są
A ja teraz proszę na śniadanie!

•Zabawa ruchowa „Żabki” . Dziecko naśladuje skoki żabki. Na umówiony sygnał zatrzymuje
się i powtarza zadany przez rodzica wystukany lub wyklaskany rytm. Zabawę powtarzamy. Do
zabawy możemy wykorzystać piosenkę:
https://www.youtube.com/watch?v=bSvnVcfC3-s

Zadanie 2.  „Zabawa z literami- „Ż”, „ż”- zapoznanie z literą
Gdy w gęstej siedzi trawie,
jest niewidoczna prawie.
Kum – kum!. Tak się odzywa.
Czy wiesz jak się nazywa?
Jest to żaba. Wyraz, na który rozpoczyna się literka, którą dziś poznamy- czyli „Ż, ż""
• Poszukaj innych słów zaczynających się tą głoską
• Podziel słowa: „żaba, żelazko, żyrafa” na sylaby.
•Poproś rodziców o wydrukowanie kart pracy (utrwalenie pisowni litery „Ż”)
http://bystredziecko.pl/z-nauka-pisania-dla-dzieci-3-zolw/

Biedronki WT 7.00-17.00
wychowanie
przedszkolne Język angielski

Osłuchaj się z piosenką:
https://www.youtube.com/watch?v=EgiQ6GliTrI
Powtórz wyrazy (wymowa na diki.pl)
• Spring
• Butterfly
• Ladybug
• Bumblebee

https://www.youtube.com/watch?v=bSvnVcfC3-s
http://bystredziecko.pl/z-nauka-pisania-dla-dzieci-3-zolw/
https://www.youtube.com/watch?v=EgiQ6GliTrI


Biedronki WT 7.00-17.00
wychowanie
przedszkolne

Mieszkańcy wiejskiego
podwórka

1.    Czy wiecie jak nazywa się osoba, która opiekuje się, dokarmia zwierzęta na wiejskim
podwórku? (rolnik, gospodarz).

Poproś rodzica o wydrukowanie kart pracy, następnie zaprowadź zwierzątko na farmę
zgodnie z zamieszczonym kodem.
Zadania do wyboru:
,,Zaprowadź zwierzęta’’ - kodowanie.
• https://przedszkouczek.pl/wp-content/uploads/2020/03/KodowanieZwierzeta.pdf
• https://ztorbynauczycielki.pl/wp-content/uploads/2018/09/kodowanie-KP-krowa.pdf

2.    Posłuchajcie uważnie opowiadania:
„Z wizytą na wsi”

Anulka pojechała z mamą i tatą na wieś, żeby odwiedzić babcię i dziadka . Mieszka tam też
kuzyn Anulki Jarek, który chodzi już do szkoły . – Choć, Anulko, pokażę ci nasze prosiaczki –
powiedział Jarek . – Mamy ich aż dwanaście! Wziął dziewczynkę za rękę . A za nimi, hop,
hop, hop, podskakiwał szczeniaczek Miłek i piskliwie poszczekiwał: hau, hau, hau . Po drodze
zatrzymali się przy kurniku i Jarek dał Anulce ziarna, żeby wysypała kurom . Ko, ko, ko
gdakały zadowolone i pazurkami drapały ziemię, jakby tam były schowane jakieś smakołyki .
A kogut: kukuryku, kukuryku, piał tak głośno, że aż cała okolica go słyszała . – Kwoka z
kurczętami dostaną od babci specjalne jedzenie, tak, tak – tłumaczył Jarek . Drzwi do chlewa,
w którym mieszkały świnki, były bardzo ciężkie, więc Anulka pomagała Jarkowi je otworzyć . A
w środku? Co tam było pochrząkiwania i chrumkania: chrum, chrum, chrum . Mama świnka
właśnie karmiła swoje prosięta . Jakie były śliczne! – Wychodzimy – szepnął Jarek . – Żeby
świnek nie denerwować . A potem poszli do obory . Anulka dobrze wie, że w oborze
mieszkają krowy . Krowa Mela na ich widok zamuczała muuu, odganiając ogonem muchy . –
Jak myślisz, co ona mówi? – zapytała dziewczynka . – Może chwali się swoim synkiem,
małym cielaczkiem – odpowiedział Jarek z uśmiechem . A cielaczek stał obok mamy krowy i
lekko trącał ją łebkiem, jakby o coś prosił . – Pewnie chce się napić mleczka – domyśliła się
Anulka . Nagle zauważyli, że nie ma z nimi Miłka . Gdzie mógł się podziać? Szukali w oborze,
ale szczeniaczka nie znaleźli . Po chwili usłyszeli gęganie i zagniewany głos babci . – Miłku, ty
łobuzie, nie wolno gonić gęsi! Dzieci wybiegły z obory . Babcia trzymała Miłka na rękach, który
bardzo zadowolony próbował polizać ją w policzek . Jedna gęś gęgała: gę, gę, gę, syczała,
wyciągała szyję i trzepotała skrzydłami . Złościła się na Miłka, że wystraszył jej gąsięta: gę,
gę, gę . – Och, babciu! – westchnęła Anulka . – Tutaj jest tak pięknie i ciekawie jak w bajce .
Dziadek wyglądał przez okno i usłyszał, co powiedziała wnuczka . Bardzo go to ucieszyło . –
Wiesz co, Anulko, zaraz zaprowadzę cię w jeszcze jedno miejsce jak z bajki . Za domem
babci i dziadka była polna droga . Poszli tą drogą, aż doszli do pastwiska . A tam pasły się
konie . Podskakiwały, biegały, tarzały się w trawie, ihaha, ihaha, takie były szczęśliwe . A
najszczęśliwsza była mama klacz, która nie odstępowała swojego źrebaka na krok . – Na noc
zaprowadzamy konie do stajni – tłumaczył dziadek . – Jak będę duża – postanowiła Anulka –
to też zamieszkam na wsi, a ty mnie wszystkiego nauczysz, dziadziusiu . I babcia też . I Jarek

https://przedszkouczek.pl/wp-content/uploads/2020/03/KodowanieZwierzeta.pdf
https://ztorbynauczycielki.pl/wp-content/uploads/2018/09/kodowanie-KP-krowa.pdf


też . – No to postanowione! – odpowiedział Jarek i cała trójka podała sobie ręce .

Spróbujcie odpowiedzieć na pytania:
•    Jakie zwierzęta widziała Anulka na wsi?
•    Gdzie mieszkały świnki, a gdzie krowa Mela?
•    Dlaczego pies Miłek oddalił się od dzieci?
•    Czy Anulce podobało się na wsi? Jak myślicie, dlaczego?

Biedronki ŚR 7.00-17.00
wychowanie
przedszkolne

Zwierzęta z wiejskiego
podwórka

1. ,,Zwierzątka z wiejskiego podwórka’’ Wykonaj pracę plastycznej techniką orgiami z
pomocą rodzica.

http://maluchwdomu.pl/2015/05/origami-zwierzatka-z-wiejskiego.html
Możecie pochwalić się efektem końcowym wysyłając zdjęcia na adres:
m.rutkowska.sp6torun@wp.pl

2. Kochane dzieci, troszkę się rozruszamy, poproście rodziców o przeczytanie opowieści
ruchowej, którą dla Was przygotowałam. Waszym zadaniem będzie naśladować ruchy
(według waszego pomysłu) oraz odgłosy zwierząt o których będzie mowa. Rodzice czytajcie
tak, aby Wasze pociechy mogły same rozpoznać, jakie odgłosy wydają poszczególne
zwierzęta.
„Na wiejskim podwórku”
Kogut obudził się najwcześniej. Przeciągnął się, ziewnął, rozprostował piórka, wyczyścił swój
piękny czerwony grzebień na czubku głowy i wyszedł z kurnika. Słoneczko już pięknie grzało.
Kogut przeszedł się po podwórku, zajrzał to tu, to tam, po czym wskoczył na płot i zapiał:
kukuryku. Kury obudziły się natychmiast, zaczęły wiercić się na grzędzie, znosząc jajka.
Kłóciły się przy tym okropnie… na całe podwórko niosło się ich gdakanie: ko, ko, ko, ko.
Nieopodal w stajni usłyszał tę kłótnię koń, zawołał kilka razy: ihaha. Wybiegł ze stajni i zaczął
galopować: kląskanie. W chlewiku obudziły się świnki i jak to ze świnkami bywa od razu były
głodne, wołały: kwi, kwi, kwi. Gdy zjadły, poszły wytaplać się w błocie. Z obory wychyliła łeb
krowa i przywitała się ze świnkami: muuuu Całego gospodarstwa pilnował pies Burek, który,
gdy tylko coś się działo, szczekał głośno: hau, hau, hau. Aż do wieczora zwierzątka jadły,
bawiły się na podwórku. A gdy słońce zachodziło, wróciły do swoich domków spać

Biedronki CZW 7.00-17.00
wychowanie
przedszkolne Język angielski

Osłuchaj się z piosenką:
https://www.youtube.com/watch?v=EgiQ6GliTrI
Powtórz wyrazy (wymowa na diki.pl)
• Spring
• Butterfly
• Ladybug
• Bumblebee
• Sky
• Tree

http://maluchwdomu.pl/2015/05/origami-zwierzatka-z-wiejskiego.html
mailto:m.rutkowska.sp6torun@wp.pl
https://www.youtube.com/watch?v=EgiQ6GliTrI


Narysuj, dowolnie wybranego z piosenki, owada .

Biedronki CZW 7.00-17.00
wychowanie
przedszkolne Co jedzą wiejskie zwierzęta?

1. Zapewne ciekawi jesteście co jedzą wiejskie zwierzęta, dlatego zapraszamy Was do
obejrzenia prezentacji pt „Co jedzą wiejskie zwierzęta?”
https://www.youtube.com/watch?v=2LOpSLZe2RA&ab_channel=KidsolandiaTV

Przygotowaliśmy dla Was zagadki
1. Choć ma skrzydła, nie potrafi fruwać wcale. Za to co dzień znosi jajko i gdacze
wspaniale. - KURA
2. Chodzi po podwórku różowy grubasek. Lubi w brudnym błocie pochlapać się czasem.
– ŚWINIA
3. Choć jest duża i rogata, nie musisz uciekać. Kiedy dasz jej smacznej trawy, ona da ci
mleka. - KROWA
4. Chętnie po łące skacze i biega, a jego synek to mały źrebak. - KOŃ
5. Czasem włazi gdzieś wysoko, żeby mieć na wszystko oko. Gdy chce złapać mysz
malutką, to zakrada się cichutko. – KOT

Zadanie 2. Poproś rodziców o wydrukowanie kolorowanki, jeżeli nie masz możliwości wydruku
spróbuj wspólnie z rodzicem namalować dowolne zwierzątko mieszkające na wsi.
Powodzenia !
https://www.przedszkola.edu.pl/kolorowanki/zwierzeta_domowe/

Możecie pochwalić się pracą wysyłając zdjęcia na adres: m.rutkowska.sp6torun@wp.pl

Biedronki PT 7.00-17.00 religia
Świętujemy zmartwychwstanie
Pana Jezusa.

Link do prezentacji:
https://view.genial.ly/606dcd787ba6360d7147bd0d/interactive-image-copy-swietujemy-zmartw
ychwstanie-jezusa-kl-0?fbclid=IwAR2JifP6YxBxXA2RMs2lag8iwXWt_NcdUI3P9zzITB9oSOC
qXX8xYizcAd4

Biedronki PT 7.00-17.00
wychowanie
przedszkolne W wiejskiej zagrodzie

1. Wykonaj wspólnie z rodzicem eksperyment z mlekiem. Udanej zabawy!
https://www.youtube.com/watch?v=stg9EYDGn4g

Możecie pochwalić się efektem końcowym wysyłając zdjęcia na adres:
m.rutkowska.sp6torun@wp.pl

2. Na wiejskim podwórku – zajęcia matematyczne
Poproś rodzica o wydrukowanie kart pracy:
https://przedszkouczek.pl/wp-content/uploads/2020/03/Dodawanie.pdf

Zadania dla chętnych dzieci
Oblicz: 8 + 3 = …….; 7 + 3 = ……. ; 9+ 1 = …….
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Dziecko samodzielnie dokonuje obliczeń wykorzystujące do tego liczmany (np. kredki, klocki,
palce).


