
 

 

 

Poniedziałek: 20.04.2020 

  

Temat tygodnia: Wiosna na wsi 

Temat dnia: Gramy w zielone 

 

Ranek: 

Dziecko podaje nazwy zwierząt widocznych na obrazkach. Wyodrębnia pierwszą głoskę, dzieli 

nazwy na głoski i sylaby. Wymienia inne zwierzęta z wiejskiego podwórka. 

 

 

 

1 Zajęcie edukacyjne: W poszukiwaniu zieleni 

 

Dz. poszukuje koloru zielonego w swoim otoczeniu np. wśród zabawek, swoim pokoju, nazywa je. 

Następnie rodzic prosi dziecko, aby zamknęło oczy i przypomniało sobie rzeczy, rośliny, zwierzęta, 

które są całe zielone. Po wysłuchaniu wszystkich przykładów pyta: W jakiej porze roku jest 

najwięcej koloru zielonego? Prosi o uzasadnienie odpowiedzi. W jakim miejscu wiosną możemy 

najczęściej zobaczyć kolor zielony?. Pokazuje dziecku obrazek lasu i łąki w porze wiosennej 

(obrazek poniżej). Dziecko wypowiada się na temat obrazków. Następnie dziecko pokazuje na 

mapie świata (obrazek poniżej)tereny zielone. Rodzic pyta: Jakim kolorem na mapie oznaczone 

są lasy, łąki, pola?. Dziecko pokazuje na mapie te miejsca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

Rozwiązywanie zagadek- Gra w zielone. Zabawa dla całej rodziny. 

Dz. losuje z pojemnika obrazki, na których jest przedstawione coś zielonego ( np. żaba, groszek, 

liść, gąsienica, winogrono).Układa o tym zagadkę, pozostali uczestnicy próbują ją odgadnąć, 

 

2 Zajęcie edukacyjne: W magicznym zielonym świecie- zajęcia plastyczne. 

Potrzebne będą: zielona farba,pędzelek, biała kartka 

 

Zagadka wprowadzająca: Taki kolor mają liście, 

taki kolor trawa ma, 

Taki kolor ma też światło, 

gdy po pasach idę ja. 

 

Rodzic pyta: O jakim kolorze była zagadka? 

 

Propozycja pracy na temat: W magicznym zielonym świecie. Każdy element namalowany na kartce 

musi być koloru zielonego oraz zapełniona cała kartka. 

 

Zajęcie popołudniowe: 

Zabawa ruchowa pt. Żabki” 

Rodzic rozkłada  na dywanie kolorowe kółka wycięte z papieru. Dziecko – żabka skacze pomiędzy 

nimi tak długo jak rodzic klaszcze w dłonie. Na przerwę skacze do najbliższego kółeczka i 

wskakuje na to miejsce. Za każdym razem wskakuje do innego kółeczka. Zabawę można powtórzyć 

kilka razy angażując rodzeństwo. Wtedy obowiązuje zasada: Kto pierwszy ten lepszy. 

 

 

 

 



Karty pracy dla dzieci posiadające książki: kp cz 4 , nr 60 

  

 

Karta pracy dla dzieci nie mających książek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rysuj pośladzie, a następnie pokoloruj obrazek. 

 

 

 

 

 



Wtorek: 21.04.2020 

 

Temat tygodnia: Wiosna na wsi 

Temat dnia: Mieszkańcy wiejskiego podwórka 

 

Ranek: 

Dz. koloruje rysunek – Wiejskie podwórko. Łączy obrazki zwierząt z ich cieniami.( obrazki 

poniżej). Rysunek wiejskiego podwórka dla dzieci nie mających ksiązek.  Dla dzieci z książkami- 

wyprawka  plastyczna karta M ( wiejskie podwórko) 

 

 



` 

 



1 Zajęcie edukacyjne: Teatrzyk cieni na podstawie wiersza A. Widzowskiej „Kogutek” 

 

Rodzic czyta wierszyk inscenizując go sylwetami zwierząt. (Obrazki zwierząt pod wierszykiem ) 

 

    Kogutek 

Obudziło się słoneczko, 

zaświeciło tuż nad rzeczką 

i promyczkiem pac! Kogutka. 

- Wstawaj, śpiochu! Piej Pobudka! 

Dzieci wołają:- Wstawaj! 

Lecz kogucik oczy mruży, 

chciałby pospać trochę dłużej…. 

- Niech zwierzęta zbudzi kotek, 

który słodko śpi za płotem. 

Kot przeciąga się na ganku. 

-Lubię miauczeć o poranku… 

Jak nie piśnie:- Miauuu! Pobudka! 

Na to przybiegł pies z ogródka. 

Warknął- słyszę kocie piski! 

Aż mi kość uciekła z miski! 

Hau! Hau! To najlepszy budzik, 

nawet świnki śpiochy zbudzi. 

Świnki wyszły na podwórze. 

My też chcemy śpiewać w chórze. 

Miauczki, szczeki, kukuryki! 

Zamieniamy w śliczne kwiki! 

Wtem pojawił się kogucik. 

Proszę więcej się nie kłócić! 

Kto jest mistrzem przebudzanek? 

Niech rozstrzygnie pan baranek! 

Baran rzekł: 

Przestańcie skrzeczeć! 

Budzik może tylko beczeć! 

Beeee! Beeee! Każdego ranka, 

więc głosujcie na baranka! 

Przydreptała krówka w łaty: 

Ja zamuczę! 

Kto jest za tym? 

Muuu tak miłe jest dla uszka, 

że obudzi w mig leniuszka 

Przyczłapały żółte kaczki, białe gąski i kurczaczki, 

Wszyscy chcą od rana gdakać, piszczeć, gęgać albo kwakać! 

Dość miał kogut tego krzyku 

Zapiał głośno KUKURYKU! 

Wiecie, kto nas będzie budzić ? 

Zwykły elektryczny budzik. 

  

Rodzic rozmawia z dzieckiem na temat wierszyka, wspólnie nazywają domy poszczególnych 

zwierząt.   

 

 

 



 

 



2 Zajęcie edukacyjne: Ćwiczenia gimnastyczne 

• Dz. maszeruje po kole na palcach, na piętach na zmianę. 

• Dz. maszeruje po kole trzymając chusteczkę na głowie lub woreczek do ćwiczeń tak, aby 

nie spadł. Próbuje usiąść po turecku na dywanie tak aby chusteczka nie spadła. 

• Zabawa ruchowa z elementem rzutu i celowania – Kto dalej? 

Dz. ustawia się na linii startu. Rodzic ustawia pojemniki lub kartonowe pudełka coraz dalej od linii 

startu. Dz. ustawia się na linii startu i rzuca do celu. Jeśli trafi do pudełka stojącego blisko, rzuca 

piłkę do pudełka stojącego dalej. 

• Zabawa – Sprytny kotek 

Rodzic przywiązuje w dwóch miejscach  sznurek mniej więcej na wysokości kolan dziecka. Dz. 

kotek ma przejść pod sznurkiem ( płotkiem tak aby go nie dotknąć). Jeżeli dotknie sznurka 

przechodzi jeszcze raz). 

 

 

Zajęcie popołudniowe: Wspólne czytanie z rodzicem swojej ulubionej książki. 

Rozmowa na temat wysłuchanego tekstu, namalowanie fragmentu opowiadania. 

 

 

 

 

Karty pracy dla dzieci posiadające książki: kp cz4, nr 61, 62,63 

 

Karty pracy dla dzieci nie mających książek na następnej stronie :) 

 

 

 



 



 



 



Środa: 22.04.2020 

 

Temat tygodnia: Wiosna na wsi 

Temat dnia: Zwierzęta z wiejskiego podwórka i ich dzieci 

 

Ranek: 

Utrwalenie wiadomości o domach wybranych zwierząt. Dz. wymienia zwierzęta domowe i ich 

miejsca zamieszkania oraz to czym się żywią. 

 

 

1 Zajęcie edukacyjne: 

Rodzic czyta opowiadanie pt. Kaczęta, prosięta...konięta?. Dz. przygląda się obrazkom z zielonej 

książki str 62-65 i słucha opowiadania. 

 

Olek, Ada i dziadkowie odwiedzili ciocię Anielę. Ciocia mieszka na wsi, daleko od miasta. Ma tam 

własne gospodarstwo. Olek był kiedyś u cioci i zaprzyjaźnił się ze źrebakiem. Nie mógł się 

doczekać, kiedy zobaczy go ponownie. Ada jechała tam po raz pierwszy. Cieszyła się, że będzie 

mogła głaskać i karmić zwierzęta, które hoduje ciocia. Kiedy tylko stanęła na podwórku, 

wykrzyknęła: Mogę pogłaskać owieczkę? Ciocia zatrzymała ją w ostatniej chwili. Lepiej nie, to 

baran z twardymi rogami, nie lubi głaskania. Ada zrobiła krok w tył, ale już po chwili biegła przez 

podwórko. Olek ! Ciocia ma łabędzie!- piszczała zachwycona. Oj Ado, Ado, to nie łabędzie ! To 

gęsi!. Olek aż za brzuch się złapał. Gęsi rozbiegły się w cztery strony świata, za to gąsior wyciągnął 

długą szyję, zasyczał groźnie i złapał dziobem za sznurowadło  u buta Ady. Ty łobuzie nie strasz mi 

gości ! Skarciła go ciocia. Wzięła Adę za rękę. Chodźmy do kurnika. Zobaczysz kury i malutkie 

kurczęta. Jest też gęś z gąsiętami i kaczka z kaczętami. Będziesz mogła je głaskać bez problemów. 

Olek skrzywił się. Wolałby od razu pobiec do źrebaka. Dziadek musiał się tego domyślić, bo 

powiedział: Ada pójdzie z ciocią, babcia odpocznie w domu po podróży, a my zajrzymy do stajni. 

Do koni, do źrebaków. Kiedy po godzinie wszyscy wrócili do domu, dzieci zasypały babcię 

opowieściami o swoich przygodach. - Źrebak się do mnie uśmiechnął, poznał mnie! Pokazał 

wszystkie zęby w uśmiechu i zawołał „I haa!”. To na pewno znaczyło „Dzień dobry”- mówił 

uradowany Olek. A mnie pocałowało prosię- chwaliła się Ada. Ciocia potwierdziła. Gdy Ada 

pogłaskała wszystkie dwadzieścia kurcząt, dziesięć gąsiąt, i pięć kacząt, poszły do chlewni. Tutaj są  

świnie z prosiętami- uprzedziła ciocia. Wzięła jedno różowe prosię na ręce i podsunęła Adzie do 

pogłaskania. Prosię, nie wiele myśląc, trąciło Adę noskiem w policzek i chrząknęło. Ada była 

zachwycona. Potem odwiedziła owce z owieczkami i barankami. Później już razem z dziadkiem i 

Olkiem, poszli do krów i cieląt do obory. Co się tam wydarzyło tego dzieci nie opowiedziały. 

Zdradzę wam w tajemnicy, że jedna z krów pacnęła Adę ogonem w nos. Nic nie mówicie o 

krowach? Zdziwiła się babcia. Bo krowie ogony brzydko pachną. Wyjaśniła Ada, krzywiąc się przy 

tym strasznie. A wiesz, czego się dziś nauczyłam?- pospiesznie zmieniła temat. Posłuchaj: dziecko 

kury to kurczątko, gęsi- gąsiątko, kaczki- kaczątko, świnki- prosiątko, konia- koniątko, a krowy- 

krowiątko- wyliczyła.  Ciekawe, dlaczego ciocia , dziadkowie i Olek śmiali się długo i głośno. 

 

Rodzic rozmawia z dzieckiem na temat opowiadania. ( poniżej obrazki do opowiadania dla dzieci, 

które nie mają książek). 



 

 



2 Zajęcie edukacyjne: 

Zabawy przy piosence „ Dziadek fajną farmę miał „ 

https://www.youtube.com/watch?v=30nw6AtuGiQ 

 

Dziadek fajną farmę miał, ija ija oo, 

Kurki na niej hodował, ija ija oo, 

Kurki koko tu i koko tam, 

Ko tu, ko tam, ciągle tylko koko, 

Dziadek fajną farmę miał, ija ija oo 

Dziadek fajną farmę miał, ija ija oo 

Krówki na niej hodował, ija ija oo 

Krówki muu tu i muu tam, 

Mu tu, mu tam, ciągle tylko muu. 

Kurki koko tu i koko tam, 

Ko tu, ko tam, ciągle tylko koko, 

Dziadek fajną farmę miał, ija ija oo 

Dziadek fajną farmę miał, ija ija oo 

Świnkę na niej hodował, ija ija oo 

Świnka chrum chrum tu i chrum chrum tam, 

Chrum tu, chrum tam, 

ciągle tylko chrum chrum. 

Krówki muu tu i muu tam, 

Mu tu, mu tam, 

ciągle tylko muu. 

Kurki koko tu i koko tam, 

Ko tu, ko tam, 

ciągle tylko koko, 

Dziadek fajną farmę miał, ija ija oo 

Dziadek fajną farmę miał, ija ija oo 

Kaczki na niej hodował, ija ija oo 

Kaczki kwa kwa tu i kwa kwa tam, 

https://www.youtube.com/watch?v=30nw6AtuGiQ


Kwa tu, kwa tam, 

ciągle tylko kwa. 

Świnka chrum chrum tu i chrum chrum tam, 

Chrum tu, chrum tam, 

ciągle tylko chrum. 

Krówki muu tu i muu tam, 

Mu tu, mu tam, 

ciągle tylko muu. 

Kurki koko tu i koko tam, 

Ko tu, ko tam, 

ciągle tylko koko, 

Dziadek fajną farmę miał, ija ija oo 

Zajęcie popołudniowe: 

Zabawa ruchowa z elementem skoku i podskoku – kury na grządkach. Rodzic zaznacza sznurkiem 

rzędy na dywanie jedne pod drugimi. Są to grządki. Pod grządkami ustawia się dziecko -kura. 

Skacze obunóż pomiędzy grządkami. 

Karty pracy dla dzieci posiadające książki: cz 4, nr 64, 65, 

Poniżej karty pracy dla dzieci, które nie posiadają książek: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 



Czwartek : 23.04.2020 

 

Temat tygodnia: Wiosna na wsi 

Temat dnia: Człowiek i zwierzęta 

 

Ranek: 

Dz. lepi z plasteliny ulubione zwierzątko z wiejskiego podwórka. 

 

1 Zajęcie edukacyjne: 

https://www.youtube.com/watch?v=g0y37RE8xwE – link z odgłosami wiejskich zwierzątek. 

Rodzic włącza nagrania odgłosów zwierzątek, dziecko nazywa rozpoznane zwierzęta. 

 

Co nam dają zwierzęta – rozmowa rodzica z dzieckiem inspirowana wierszem „Śniadanie „ 

Rodzic czyta wiersz, dziecko uważnie słucha. Poniżej obrazek wiejskiego podwórka do wiersza. 

 

Śniadanie 

Jedziemy na wieś- daję słowo, 

że tam można podjeść zdrowo. 

Już od rana białą rzeką 

wyśmienite płynie mleko. 

Płynie do nas wprost od krowy, 

serek z niego będzie zdrowy. 

Kura chwali się od rana: 

- Zniosłam jajko proszę pana! 

Proszę spojrzeć -to nie bajka 

Wprost od kury są te jajka! 

Jeszcze tylko kromka chleba 

i do szczęścia nic nie trzeba. 

 

Pytania do wiersza: Dlaczego autor wiersza zachęca do wyjazdu na wieś?, Czym chwaliła się kura?, 

Jakie jeszcze inne zwierzęta można spotkać na wiejskim podwórku?. Następnie rodzic prosi 

dziecko o wskazanie na obrazku tych zwierząt o których jest mowa w wierszu. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=g0y37RE8xwE


 

 

2 Zajęcie edukacyjne: Ćwiczenia i gimnastyczne i zabawy 

 

•  Zabawa ruchowa z elementem równowagi. Rodzic układa gniazda na podłodze ( z rzeczy 

dostępnych w domu). Dz.-bocian porusza się pomiędzy gniazdami w rytm muzyki. Na przerwę w 

muzyce wracają do gniazda, stają na jednej nodze, wyciągają wyprostowane ręce do przodu, 

naśladują klekotanie bociana. 

• Ćwiczenia z piłką. Dz. siedzi na dywanie trzymając piłkę w dłoniach. Robi skłon do przodu 

uważając żeby piłka nie wypadła z dłoni. 

• Zabawa ruchowa z elementem skoku i podskoku- wyścig z piłką. Rodzic daje niewielką 

piłkę dziecku. Dz. wkłada piłkę między nogi . Skacząc obunóż, porusza się do wyznaczonego przez 

rodzica miejsca, stara się aby piłka nie wypadła mu. 

 

 Zajęcie  popołudniowe: 

Zabawy konstrukcyjne klockami. Budowanie domów wybranym zwierzątkom z wiejskiego 

podwórka. 

 

Karty pracy dla dzieci posiadające książki: cz 4, nr 66, 67 

 

Karty pracy dla dzieci nie mających książki: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Piątek: 24.04.2020 

Temat tygodnia: Wiosna na wsi 

Temat dnia: W wiejskiej zagrodzie 

 

Ranek: 

Dziecko poprawia kontury zwierzątka po śladzie, koloruje owieczkę. 

 

 

1 



Zajęcie edukacyjne: Na wiejskim podwórku – zajęcia matematyczne inspirowane 

wierszem W. Chotomskiej „Kaczki siedmioraczki” 

Rodzic czyta wierszyk: 

 

„Kaczki siedmioraczki” 

Były sobie kaczki, 

kaczki przedszkolaczki. 

Pierwsza zobaczyła 

na krzaczkach ślimaczka. 

Weszła między krzaczki – 

 i szukajcie kaczki. 

Druga chciała złowić 

na wędkę szczupaczka. 

Chlupnęło! Plusnęło! – 

 i gdzie jest ta kaczka? 

Trzecia kaczka wiozła 

na taczce kabaczki. 

Kabaczki – bęc – z taczki –   

i nie widać kaczki.  

Teraz głośno kwaczą 

kaczki przedszkolaczki: 

- Ten, kto nas odnalazł,   

dostanie buziaczki!                                 

                                      

 

Rodzic rozmawia z dzieckiem o wierszu – utrwala z dzieckiem nazwy liczebników. 

 

 



Dziecko przelicza kaczki, rysuje tyle kropek, ile jest kaczek. 

 

 

 



 

2 Zajęcie edukacyjne: Łaciata krówka – zajęcia artystyczno techniczne 

Dzieci posiadające książki: wyprawka, karta 21 

 

Dzieci wycinają elementy z karty. Składają kształt krowy, zaginając go w miejscach zaznaczonych 

szarą linią. Przyklejają ogon we właściwym miejscu, kierując się instrukcją fotograficzną. 

Odszukują w naklejkach krowie łaty w kolorze czarnym. Naklejają je w wybranych przez siebie 

miejscach. Nadają imiona swoim krowom. 

 

Dzieci nie posiadające książek: 

 

Dziecko wykleja krowie łaty czarną plasteliną. 

 

 

 



Zajęcie popołudniowe: „Zabawy z piłką” - bezpieczna zabawa w domu lub na podwórku. 

 

 

Karty pracy dla dzieci posiadających ksążki:  KP nr 4, strona 68, 69. 

 

Karta pracy dla dzieci nie posiadających ksążki:  Połącz zwierzątka z ich domami 



 

 

 

 

 

 



Ciekawy link do tematu:  Gdzie jest moja mama? Odgłosy zwierząt. 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=E5bWIQo182c&fbclid=IwAR047k4tKOVZs7baCf9Vl2IN

nSbJ6oyYQI1jb9tI0thMHVOWRpfg2gcn7bw   

 

                                   

                                  

 

Bardzo dziękujemy za nadesłane zdjęcia na maila grupowego  

oraz na stronę przedszkola.  

Będziemy się cieszyć, jeśli będziecie Państwo nadal wysyłać kolejne zdjęcia. 
 

 

Pozdrawiamy i wysyłamy moc całusków :) 
 

                                                   pani Madzia i pani Klaudia 

 

                                                           Tęsknimy bardzo :( 

 
                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


