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 Wtorek 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2cfbf5aadb42&fbclid=IwAR1UxQhlPH0QUg

NwNU87wJFEJky7Zw9Crg2fzyQm9cDZKPrcRugFSkggHXs 

Piątek 

https://www.youtube.com/watch?v=y9edmC1I-

Nc&t=2899s&fbclid=IwAR2auKcUY2obDduqX4X4f5orR2-

vP1tGAT1ok6umqacu1sNpm8MXaiQS6Y4 

 

Poniedziałek -30 marzec 

Temat dnia: Zwierzęta na wiejskim podwórku 

Witamy w nowym tygodniu;) 

W tym tygodniu przeniesiemy się w świat zwierząt na wiejskim podwórku. 
Jest to jedna z ulubionych tematyk dzieci, dlatego jestem przekonane że z 
ochotą wykonacie zaproponowane zadania. 

Dziś jako wprowadzenie do nowej tematyki zachęcam do przeczytania 
wiersza i krótkiej rozmowy na jego temat. 

 
Stanisław Kraszewski „Na wiejskim podwórku” 

Na podwórko dumne matki prowadziły swoje dziatki: 
Krowa – łaciate cielątko, 
Koza – rogate koźlątko, 
Owca – kudłate jagniątko, 
Świnka – różowe prosiątko, 
Kurka – pierzaste kurczątko, 
Gąska – puchate gąsiątko, 
Kaczka – płetwiaste kaczątko, 
Każda prowadzi swoje dzieciątko! 
Wtem ujrzały pieska Burka, który urwał się ze sznurka. 
Tak się bardzo przestraszyły, że aż dzieci pogubiły. 
Krowa – łaciate cielątko, 
Koza – rogate koźlątko, 
Owca – kudłate jagniątko, 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2cfbf5aadb42&fbclid=IwAR1UxQhlPH0QUgNwNU87wJFEJky7Zw9Crg2fzyQm9cDZKPrcRugFSkggHXs
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Świnka – różowe prosiątko, 
Kurka – pierzaste kurczątko, 
Gąska – puchate gąsiątko, 
Kaczka – płetwiaste kaczątko, 
Każda zgubiła swoje dzieciątko! 
Wtem gospodarz konną furką wjechał prosto na podwórko. 
Zszedł czym prędzej ze swej furki, zamknął Burka do komórki. 
Lamentują biedne mamy: „Co my teraz robić mamy?”. 
Wtem z kryjówek wyszły dziatki, odnalazły swoje matki: 
Krowę – łaciate cielątko, 
Kozę – rogate koźlątko, 
Owcę – kudłate jagniątko, 
Świnkę – różowe prosiątko, 
Kurkę – pierzaste kurczątko, 
Gąskę – puchate gąsiątko, 
Kaczkę – płetwiaste kaczątko, 
Znalazło mamę każde dzieciątko. 

Pytania pomocnicze: Jakie zwierzęta wystąpiły w wierszu? Co wydarzyło 
się w wierszu? Kto spowodował kłopoty? Co robił gospodarz? 

Jeśli ktoś ma ochotę, może zagrać z dzieckiem w grę “skojarzenia”, 
która polega na tym, że wymieniamy dane zwierzę a dziecko wymyśla 
słowo, które Mu się z nim kojarzy (np. opis wyglądu lub cokolwiek 
dziecko kojarzy z danym zwierzęciem). Przykłady: krowa- 
łaciata/mleko owca- wełnista/szalik, kurczak- pierze/ziarenka, świnka – 
różowy/chrumkanie itp. 

Bardzo zachęcam wszystkich do pokazania dziecku szablonu litery “Ł”. Jest 

to kontynuacja naszej pracy, która rozpoczęliśmy we wrześniu. Staramy 

znaleźć się w najbliższym otoczeniu przedmioty rozpoczynające się głoską 

“Ł”. Możemy podzielić te wyrazy na sylaby, policzyć ilość sylab, głosek. 

Spróbować odgadnąć jaką głoską kończą się dane wyrazy. 

Proponuję wykonać zadania w kartach pracy:  
 
Praca z KP3.35a – odczytywanie wyrazów, podkreślanie litery ł, łączenie wyrazów z właściwymi 
ilustracjami.  

 
Praca z KP3.35b – odczytywanie zdań, łączenie ich z obrazkami, pisanie litery Ł ł po śladzie i samodzielnie  

Karta pracy nr 13-Książeczka ,,Kreski ,kropki ,litery. 

Ulepcie z plasteliny lub masy solnej łasiczkę wg instrukcji z karty nr 13 lub jakie chcesz zwierzątko  -

przyślijcie zdjęcia 

Będę dumna!!! 



 

 

31 marca- wtorek 

Temat: Domy zwierząt.  

Na początek obejrzyj bajeczkę. 

https://www.youtube.com/watch?v=aE3f4zj-rL8 
 
 
 
Przeczytajcie proszę z dorosłymi wiersz 

 W domu najlepiej            Agnieszka Frączek 

  
 

Dorsz Dionizy, jak bociany,  

chciał mieć gniazdo pod 

chmurami,  

lecz, gdy znalazł się na dachu,  

zaraz drapnął w dół ze strachu. 

  

Ślimak Dyzio chciał się ukryć,  

hen, na drzewie, w dudka dziupli,  

a ów dudek z marnym skutkiem  

wtykał czubek w kundla budkę… 

 

Pies się do muszelki wciskał,  

ale zmieścił tam ćwierć pyska.  

Dzik w pośpiechu siadł na grzędzie  

– spadał z niej dwa razy prędzej.  

 

Pomyśleli… podumali…  

I do domów się udali.  

wtykał czubek w kundla budkę… 

 

Porozmawiajcie 

Czy wiersz was rozbawił? Dlaczego? Które zwierzę was najbardziej 
rozbawiło? Posłuchajcie wiersza jeszcze raz i powtórzcie rymujące się 
słowa. O jakich zwierzętach jest mowa w wierszu? Gdzie zwykle 

https://www.youtube.com/watch?v=aE3f4zj-rL8


mieszkają te zwierzęta? Dlaczego właśnie tam? Gdzie chciało 
zamieszkać każde z tych zwierząt? Jak się skończyły ich próby 
zamieszkania w innych niż zwykle miejscach? Czy to były odpowiednie 
dla nich domy? Dlaczego? Co by było, gdyby człowiek chciał zamieszkać 
w tych miejscach, które wybrały zwierzęta? Po co zwierzęciu potrzebny 
jest dom? Jak się nazywają domy znanych nam zwierząt: kury, świni, 
konia , krowy? 

 

„Matematyka w zagrodzie” –Przygotujcie sobie liczmany, np. nakrętki 
po napojach, patyczki, lub zabawki.  Układajcie je zgodnie z treścią 
zadań i przeliczają, np.:  
1. W gospodarstwie pani Marysi są: 2 krowy, 3 kozy i 1 koń. Ile pani 
Marysia ma zwierząt?  
2. Na słońcu wygrzewają się 2 koty i 3 pieski. Ile zwierząt wygrzewa się 
na słońcu?  
3. Po podwórku chodzi 1 krowa, 2 konie, 4 pieski i 1 kot. Ile zwierząt jest 
na podwórku? 
Wykonajcie proszę 
  
Praca z KP3.36b – rysowanie na planszy pionka zgodnie z liczbą wyrzuconych oczek  
Praca z KP3.36a – łączenie zwierząt z ich domami, pisanie po śladzie   
 
 

Powodzenia!!! 
 
 
 

Środa-1 kwietnia 
Temat: Odgłosy wiejskiego podwórka. 
 
 
Posłuchaj odgłosów: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=yLiRpy71W50 
znasz je dobrze, Prawda ! 
Posłuchaj piosenki 
https://www.youtube.com/watch?v=XQRHDliey4c 
Stary Donald farmę miał”  możesz przy niej potańczyć, razem 
zaśpiewać 
 

„Liczymy zwierzęta” – zabawa matematyczna.  
Weście proszę liczmany, np. nakrętki po napojach. 
 Podaje treść zadań, dzieci dokonują obliczeń za pomocą liczmanów. 
Przykładowe zadania (dodawanie w zakresie 10):  

https://www.youtube.com/watch?v=yLiRpy71W50
https://www.youtube.com/watch?v=XQRHDliey4c


W gospodarstwie były 4 kury i 5 kaczek. Ile ptaków było w 
gospodarstwie?  
Kura wysiadywała jajka. Najpierw wykluły się 2 pisklęta, chwilę później – 
4 pisklęta, a po kolejnej chwili – jeszcze 1. Ile piskląt się wykluło?  
Na łące pasły się 2 duże krowy i 1 mały cielak. Ile krów było na łące?  
W stajni stały snopki siana: 1 pod drzwiami, 2 przy prawej ścianie, 4 przy 
lewej ścianie. Ile snopków siana stało w stajni? 
 
Praca z KP3.37a – kształtowanie spostrzegawczości, utrwalanie 
znajomości kształtu cyfr, doskonalenie umiejętności dodawania w 
zakresie 10.  
Praca z KP3.37b – ćwiczenie umiejętności planowania własnej pracy, 
koordynacji wzrokowo-ruchowej, doskonalenie sprawności małej 
motoryki, rozwijanie umiejętności czytania.  
 
Czwartek-2 kwietnia 
Temat: Ale Jaja 
 
Drogie Dzieciaki 

 Tematem dzisiejszych zajęć jest……Dowiesz się, jak rozwiążesz pierwsze 
zadanie: 

1. Zabawa  „Jaką głoskę słyszysz?” – dziecko wskazuje głoskę , jaką słyszy 
na początku wyrazu, następnie zapisuje literę. Po wskazaniu wszystkich 
głosek w nagłosie we wskazanych słowach, dziecko odczytuje hasło 
będące tematem zajęć. 

JESIEŃ       ALFABET         JEŻ          KWIATEK         OLIMPIADA 

Jeśli prawidłowo wskazałeś głoski, które usłyszałeś na początku wyrazów, 
to odczytałeś hasło, które brzmi: JAJKO. Tematem dzisiejszych zajęć jest 
“JAJKO”. Zapraszam Cię do oglądania bajeczki edukacyjnej, w której 
dowiesz się różnych ciekawostek. Po kliknięciu w link, włączysz sobie 
bajeczkę. Spróbuj….. https://www.youtube.com/watch?v=lIWDCkbVQ6A 

Poproś Rodziców o przeczytanie treści opowiadania G. Kasdepke pt. 
“Najpiękniejsze”, a następnie porozmawiajcie o czym było opowiadanie. 
Pomóc wam mogą zamieszczone poniżej tekstu pytania. Gotowi do 
słuchania? 

Jak wiadomo, każda mama pragnie, aby jej dziecko było naj, naj, 
najwspanialsze!…Prawda? Tak samo rzecz się miała z pewnymi dobrze 

https://www.youtube.com/watch?v=lIWDCkbVQ6A%20)


znanymi kurami. Któregoś ranka wszystkie trzy zniosły jajka. Cóż to była za 
radość! Gdakały wniebogłosy ze szczęścia! Spoglądały z miłością na swe 
jajeczka. Otulały je delikatnie. Nasłuchiwały, czy zza kruchej skorupki nie 
dobiegnie ich czasem jakiś dźwięk. Jednym słowem, jak wszystkie mamy, 
robiły sporo zamieszania. 
– Z mojego jajeczka – gdakała pierwsza kura – wyrośnie najsilniejszy 
kogucik na całym podwórku! 
– A z mojego – gdakała druga – najpiękniejsza nioska w całej wsi! 
Zaś trzecia kura była tak szczęśliwa, że nie wiedziała nawet, czy wolałaby 
chłopca, czy dziewczynkę. Wszystkie jednak chciały, aby ich dzieci były 
najpiękniejsze. Postanowiły więc pomalować skorupki jajek najwspanialej, 
jak tylko potrafiły. 
– Moj kogucik – gdakała pierwsza kura – będzie czerwony w niebieskie 
paseczki. 
– A moja nioska – gdakała druga – będzie różowa w zielone groszki. 
Zaś trzecia kura nie mogła się zdecydować, czy pomalować jajo na 
pomarańczowo w brązowe kwadraciki, czy na brązowo w pomarańczowe 
trójkąciki. Wszystkie były przekonane, że z tak kolorowych jajek wyklują się 
najpiękniejsze kurczaczki na świecie. I rzeczywiście. Którejś nocy usłyszały 
jakieś ciche trzaski, jakieś popiskiwania… – zanim się obejrzały, z 
popękanych, kolorowych skorupek wyskoczyły ich dzieci. 
– Jaka śliczniutka!… – wygdakała pierwsza kura. 
– Moj ty kochany!… – rozczuliła się druga. 
– Chlip, chlip!… – płakała ze szczęścia trzecia kura. 
A małe kurczaczki, wszystkie żółciutkie, jak gdyby pomalowało je samo 
słońce, rozejrzały się dookoła i krzyknęły radośnie: „Mamo! Już jestem!” 
 
Pomocnicze pytania: 
– Jaki byście nadali tytuł temu opowiadaniu? 
– O kim była mowa w opowiadaniu? 
– O czym marzyły kury? 
– Co się po kolei wydarzyło w opowiadaniu? 
– A jak myślicie co mogło się dalej wydarzyć? 

Pobaw się teraz kolorowymi jajeczkami. Najpierw przelicz, ile jajek znajduje 
się w rzędzie, a następnie wskaż, które jajko jest np. trzecie, piąte, szóste 
od lewej strony, trzecie od prawej strony…. szóste od lewej strony, trzecie 
od prawej strony…. Możesz wyciąć samodzielnie jajeczka i ozdobić je 
według własnego pomysłu. 



 

 

Przed Tobą przedostatnie zadanie – “Labirynt”. Pomóż doprowadzić 
kurczątko do swojej mamy zgodnie ze wskazanym kodem. 

https://ppi51.opole.pl/wp-content/uploads/2020/03/jajka-1.png
https://ppi51.opole.pl/wp-content/uploads/2020/03/jajka2.png


Po kliknięciu w obrazek – powiększy się. 

Na popołudnie polecamy zabawy z kodowaniem. W załączniku znajdują się 
karty pracy, ale możesz również spróbować sam narysować tabelę z 
oznaczeniami. 

Układanka-jajka Pobierz 

 

https://ppi51.opole.pl/wp-content/uploads/2020/03/uk%C5%82adanka-jajka.pdf
https://ppi51.opole.pl/wp-content/uploads/2020/03/uk%C5%82adanka-jajka.pdf
https://ppi51.opole.pl/wp-content/uploads/2020/03/labirynt.png
https://ppi51.opole.pl/wp-content/uploads/2020/03/jajeczkowe-kodowanie.png


Życzę Wam pięknego dnia, bawcie się razem i miło spędzajcie razem czas. 
Może wspólnie przygotujecie jakąś potrawę, w której głównym składnikiem 
będzie jajko? np.(pasta) 

Napiszcie ,czy była smaczna :) 

Pozdrawiam Was cieplutko  

 

Piątek-3 kwietnia 

Temat: Skąd się bierze ser? 

 

Dzień dobry, witam Was w kolejny pięknym dniu! 
Dziś porozmawiamy sobie na temat produktów mlecznych czyli takich, które 
otrzymujemy z mleka . Skąd one się biorą? Jeżeli jesteście ciekawi, to 
zapraszam was do wspólnych, wirtualnych zajęć. 

Najpierw powitanka. 

 Zaśpiewajcie tę piosenkę wspólnie z rodzicami, aby lepiej nam się 
pracowało. 

Dzień dobry, dzień dobry, 
Wszyscy się witamy, 
Dzień dobry, dzień dobry, 
Dobry humor mamy, 
Dzień dobry, dzień dobry, 
Słońce jasno świeci, 
Dzień dobry, dzień dobry, 
Pani wita dzieci. 

Pięknie! Teraz na pewno mamy więcej chęci do pracy… W takim razie 
posłuchajcie pewnego wiersza. 
Postarajcie się zapamiętać jak najwięcej nazw mlecznych produktów. 
 
1. Bożena Forma „Przetwory z mleka”. 

Na zakupy wyruszamy, 
dużą torbę zabieramy. 



Trzeba kupić serek biały 
i ser żółty w dziury cały. 
Smaczny jogurt waniliowy, 
naturalny, truskawkowy. 
I koniecznie też maślankę, 
ser topiony i śmietankę. 
Różne są przetwory z mleka, 
zatem niechaj nikt nie zwleka. 
Dnia każdego – to zasada 
coś z nabiału niechaj zjada. 

A teraz moje pytanie do Was: 
– O czym była mowa w wierszu? 
– Jakie produkty są zrobione z mleka? 
– Które produkty lubicie jeść najbardziej? 
– Jakie zwierzęta dają mleko?  (Nie tylko krowa ale także owca, koza) 

2. Podzielmy na sylaby wyrazy: 

MLEKO,   SEREK,    JOGURT,    MAŚLANKA,    ŚMIETANA,   

2. Zabawa „Ciekawostki o mleku” 
 
Skąd bierze się mleko? 
Jak powstaje masło?   
Skąd bierze się biały ser? 
Na te pytania poznacie odpowiedzi po oglądnięciu tych krótkich 
filmów. Zapraszam: 

3.  https://youtu.be/oj1mHoVIjk4 
https://youtu.be/y_gXAlEJCik  

4. Zabawa z wykorzystaniem pieniędzy – „Zakupy” 

Skoro już prawie wszystko wiecie, to można wybrać się na zakupy! 
(oczywiście tylko takie na niby) 
Do tej zabawy będziemy potrzebowali prawdziwych pieniędzy. Poproście 
rodziców aby przyszykowali monety 1 zł, 2 zł i 5 zł. 

Wyobraźcie sobie, że poszliście do sklepu, aby kupić  mleko, ser i jogurt. W 
portfelu macie trzy monety: 1 zł, 2 zł i 5 zł. Ile razem macie pieniędzy? 
Mleko kosztuje 2 zł, ser kosztuje 5 zł a jogurt kosztuje 1 zł. Ułóżcie 
odpowiednie monety przy każdym produkcie. 
 

https://youtu.be/oj1mHoVIjk4


Czy jeżeli będziecie chcieli kupić dwa jogurty i ser, starczy wam pieniędzy? 
 
Ile razem kosztują dwa mleka? 
Ile kosztują dwa jogurty? 
A ile kosztują dwa sery? 

Mleko 



 

Jogurt 

Ser 

 



Praca z KP3.38a – opowiadanie, skąd się bierze mleko na podstawie historyjki obrazkowe, rysowanie 
ramek wokół obrazków . 

 
Praca z KP3.38b – łączenie par obrazków, których nazwy się rymują, odczytywanie sylab, łączenie ich z 
sylabą ser . 
 
Wykonaj proszę zadania w kartach pracy  :) 

 


