
Serdecznie witamy w kolejnym tygodniu. 
Tematem głównym w tym tygodniu będzie „ Niby tacy sami,
 a jednak inni”. Dziękujemy bardzo, że tak pięknie i wytrwale
pracujecie :) Dziękujemy za nadsyłane zdjęcia. 
Pozdrawiamy serdecznie, do zobaczenia :)

 Wasze panie :)

Poniedziałek: 1.06.2020r

Ranek

Ćwiczenia słuchu fonematycznego. Dla dzieci 5-letnich wyprawka, karta F,nożyczki , koperta. 
Dzieci 5 letnie wycinają obrazki, dzielą nazwy na sylaby, określają pierwszą głoskę w nazwie zdjęć,
następnie wkładają do kopert. Dla dzieci 4-letnich obrazki do dzielenia wyrazów na sylaby poniżej:



Słuchanie piosenki pt. „ Jesteśmy dziećmi”

https://www.youtube.com/watch?v=7K3_mSb1zRQ

1. Czy jesteś z Afryki,
Czy też z Ameryki,
Nie jest ważne gdzie mieszkamy,
Bo jesteśmy tacy sami.

Ref: Jesteśmy dziećmi! Chcemy miłości!
Jesteśmy dziećmi! Chcemy radości!
Chcemy by często tulono nas
I żeby miło płynął nam czas.

2. Czy mówisz po polsku,
Czy też po japońsku,
Wszyscy dobrze rozumiemy,
Czego tak naprawdę chcemy.

Ref: Jesteśmy dziećmi! Chcemy miłości!
Jesteśmy dziećmi! Chcemy radości!
Chcemy by często tulono nas
I żeby miło płynął nam czas.

Rodzic rozmawia z dzieckiem na temat piosenki, ogląda zdjęcia dzieci pochodzących z różnych 
stron świata. Dziecko opisuje wygląd dzieci przedstawionych na obrazkach.

SZKOT HINDUS CHINKA

ESKIMOS       ROSJANIN                            POLKA



                              AFRYKANIN                                 CHIŃCZYK

Dzieci świata- prezentacja multimedialna
https://www.youtube.com/watch?v=_R4vexF-G-c 
https://www.youtube.com/watch?v=Y_kIVuTfVk4 

1 Zajęcie edukacyjne

Różni nas wygląd, a łączy zabawa- rozmowa inspirowana wierszem pt. „ Małe cuda”



Dokończ rysować zabawki według wzoru( piłka, skakanka, wiaderko). Pokoloruj zabawki.



Pytania do wiersza: Czego dorośli mogą nauczyć się od dzieci? Czego dzieci oczekują od 
dorosłych? Jakie prawa mają dzieci? Dziecko zastanawia się, czy wszystkim dzieciom na świecie 
jest dobrze i czy przestrzegane są ich prawa?

Ciekawostka !
W Azji nie wszystkie dzieci beztrosko spędzają dzieciństwo. Na przykład w Indiach dzieci, zamiast 
uczyć się i bawić, bardzo wcześnie zaczynają pracować. Pomagają swoim rodzicom. Nie mają 
nowoczesnych zabawek. W szkole siedzą na podłodze. Piszą na małych tabliczkach. Do sali 
lekcyjnej wchodzą boso, tak jak do świątyni. Buty zostawiają przed drzwiami. 

Zabawy dzieci z różnych stron świata. Poniżej obrazki dzieci z różnych krajów oraz zabawy w 
które lubią się bawić. Możesz te zabawy wykorzystać do wspólnych zabaw w gronie rodzinnym. 







2 Zajęcie edukacyjne

Dziecięce marzenia- praca plastyczna

Rodzic pyta dziecko: Jak nazywa się święto, które zostało ustalone dla dzieci? Kiedy je 
obchodzimy? Jaką niespodziankę chciałybyście otrzymać tego dnia? Jak chciałybyście spędzić ten 
dzień?
Następnie dziecko wykonuje pracę plastyczną dowolną techniką na temat Dziecięce marzenia

Zajecie popołudniowe

Ćwiczenia dużych grup mięśniowych pt. Malujemy tęczę. Dziecko stoi w wybranym przez siebie 
miejscu, unosi ręce do góry i łączy dłonie. Następnie przenosi ręce w prawą stronę, przechylając w 
tym samym kierunku tułów( nie odrywają nóg od podłogi). Rysuje tęcze – powoli przenosi 
wyprostowane ręce nad głową w lewą stronę ( zatacza łuki) z równoczesnym pochyleniem tułowia. 

Zabawa ruchowa z elementem skoku i podskoku- Skaczemy na skakance. Dziecko spaceruje 
słuchając dowolnej muzyki. Na hasło: Skaczemy obunóż – naśladuje skakanie obunóż na skakance(
nogi pozostają złączone). W dalszej części zabawy rodzic zmienia polecenia, np. Skaczemy na 
prawej nodze, skaczemy na lewej nodze, skaczemy krzyżykiem ( dz. krzyżuje nogi i skacze w 
miejscu). 
 
Wykonanie kolorowego pióropusza. Dla każdego dziecka: dwa paski białego papieru lub jeden 
długi pasek, papier kolorowy, klej, nożyczki. Dziecko skleja paski lub pasek białego papieru tak, 
aby pasował na głowę. Z kolorowego papieru wycina kształty piór. Dokleja je do pióropusza od 
wewnętrznej strony. Zewnętrzną stronę pióropusza ozdabia według własnego pomysłu.  

Karty pracy dla dzieci, które posiadają książki: kp. Cz.5, nr 54, 
Karta pracy dla dzieci, które nie mają książek poniżej:





Wtorek 2.06.2020

Ranek

Gimnastyka poranna( link poniżej). Do tej gimnastyki będą potrzebne: plastikowe butelki, koc lub 
mata, piłka.

https://www.youtube.com/watch?v=OhhjWolQkj4     

1 Zajęcie edukacyjne

Słuchanie opowiadania pt. Karim.
Dziecko przygląda się ilustracją w książce ( s. 82-83) lub ilustracją poniżej i słucha opowiadania.

Karim

Karim jest super! - Olek, usadowiony przy rodzinnym stole, opowiadał wujkowi Jackowi wrażenia 
z przedszkola. Dzięki niemu wygraliśmy  konkurs na album o Warszawie. Pokazaliśmy album tacie 
Marty, żeby już więcej nie mówił, że Karima trzeba przenieść do młodszej grupy, bo w zerówce nie 
da sobie rady i będzie nam tylko przeszkadzał w nauce. 
- I co zmienił zdanie o Karimie? - spytała mama.
- Chyba tak, bo nawet mu pogratulował.
- Karim? to ten Arab, który ostatnio doszedł do waszej grupy?- upewnił się wujek.
- On nie nazywa się Arab, tylko Karim Hassan. Jego rodzice są lekarzami. Pochodzą z Egiptu
 i pracują w Polsce. Zostali tu po studiach medycznych. Nikt nie rysuje tak jak on – podkreślił Olek.
- Mówiłeś,że Karim nic nie umie. Stoi pod ścianą i milczy- przypomina tata.
- Stał, bo wstydził się odezwać , ale już nie stoi.
Mama Olka położyła na stole gorące danie.
- Częstujcie się, póki ciepłe- zachęcała.
Wujek nachylił się nad półmiskiem.
- Co to takiego? Tak dziwnie pachnie.
- Kofta – arabskie kotleciki z baraniny- wyjaśniła mama.
- Arabskie…. To ja dziękuję. Wystarczą mi słodycze – wujek sięgnął do talerza z ciastkami.- Kolega
mówił, że te arabskie potrawy to nie dla ludzi- stwierdził.
Olek podniósł na wujka zdziwiony wzrok.
- Mówisz jak mama Franka. Zabroniła mu spróbować ciastek, które mama Karima upiekła dla 
naszej klasy.
- Ma rację. Ja bym nie tknął tych arabskich wynalazków- powiedział wujek z przekonaniem.
Olek uważał, że ciastka Karima to po prostu pycha. Zanim jednak on i jego grupa przekonali się,
jak smakują, dzieci obserwowały nowego kolegę trochę nie ufnie. Miał czarne włosy, czarne oczy, 
i śniadą cerę, poza tym niczym się nie wyróżniał, ale gdy się odezwał wywołał burzę śmiechu. 
Zamiast „ Dzień dobry” powiedział „dziobi”, a zamiast „cześć” - „ehsz”. Potem stanął pod ścianą 
i wcale się nie odzywał. Ściskał pod pachą misia z urwanym uchem i za nic nie chciał się z nim 
rozstać. Grupa uznała, że jest dziwny. W sali było tyle nowych zabawek, a on wolał starego misia. 
Dopiero kilka dni później, kiedy dzieci zajęły się rysowaniem, Karim odłożył misia i wziął kredki 
do ręki. Raz- dwa i wyczarował na kartce wyścigowe auto. 
- Ładne. Narysujesz mi pociąg? - spytał Olek.
Karim uśmiechnął się i raz-dwa-trzy pociąg pędził po torach.
- Brawo!- pochwaliła go pani.



Do Karima ustawiła się kolejka dzieciaków, a on rysował im samochody, pociągi, samoloty i nawet 
psy i koty. Potem była zabawa w pociąg i nikogo już nie  śmieszyło, że nowy kolega nie mówił 
poprawnie po polsku. Zresztą, żeby bawić się w pociąg, wystarczy powtarzać: tu-tu,tu-tu, tu-tu.
Karim „tututał” tak samo jak wszyscy. Jego miś też się przydał, bo kiedy pociąg się wykoleił, miś 
odegrał rolę rannego pasażera. Gdy po paru dniach Karim zachorował, wszyscy w grupie okropnie 
się martwili. Niecierpliwie czekali, aż wróci, żeby razem z nim tworzyć album o Warszawie. To 
właśnie po powrocie z choroby przyniósł ciastka, których Franek nie chciał skosztować.
- Gdyby mama Franka ich spróbowała, na pewno zmieniłaby zdanie. Są pyszne, prawda, wujku? - 
zapytał chytrze Olek.
Wujek przełknął ciastko, odchrząknął i zrobił niezbyt mądrą minę. - To te?- spytał, wskazując talerz
z ciastkami, który prawie już opróżnił. 
Olek uśmiechnął się od ucha do ucha. - Dostałem je od Karima dla Ady. Masz szczęście,że nie 
zdążyła ich wszystkich zjeść.
Wujek Jacek zaśmiał się w głos.- Zawstydziłeś mnie mądralo. Są przepyszne. Chyba spróbuję też 
kotlecików, bo jak widzę zaraz się skończą. Tylko nie mówcie cioci,że zjadłem tyle słodyczy.
Rodzina obiecała zachować tajemnicę. Ole z radością przyglądał się, jak wujek pałaszuje „ arabskie
wynalazki”. Mamę Franka też uda się przekonać. Przecież to, co obce i nieznane, nie musi być 
gorsze. Grupa wymyśliła Dzień Kuchni Arabskiej w przedszkolu. Wszyscy rodzice dostaną 
zaproszenia ozdobione przez Karima. Pani już się zgodziła.

Rodzic rozmawia z dzieckiem na temat opowiadania. Wyjaśnia pojęcie tolerancja i akceptacja. 
Dziecko przygląda się ilustracji i odpowiada na pytanie: Czy wujek Jacek jest tolerancyjny? 
Następnie rodzic wspólnie z dzieckiem odczytuje w książce ze strony 82-83. Dziecko opowiada co 
się wydarzyło, dokonuje oceny zachowania kolegów i koleżanek Karima. Dziecko wskazuje w 
opowiadaniu sytuacje tolerancyjne i takie, które świadczą o braku tolerancji. 



2 Zajęcie edukacyjne

Ćwiczenia gimnastyczne:
Zabawa orientacyjno-porządkowa pt. Z krążkiem na głowie. Dziecko maszeruje po obwodzie koła z
krążkiem ( małą poduszką lub maskotką lub chusteczką) na głowie. Dziecko tak maszeruje, aby nie 
zgubić krążka. 

Ćwiczenie zręczności i szybkości pt. Odwracamy krążki. Dziecko rozkłada krążki lub klocki na 
podłodze lub podwórku w różnych miejscach. Spacerując pomiędzy nimi. Na hasło: odwracamy 
krążki jak najszybciej starają się odwrócić na drugą stronę jak największą liczbę krążków. 
Klaśnięcie jest sygnałem do ponownego marszu. 

Ćwiczenie z elementem toczenia pt. Uciekający krążek. Dziecko toczy krążek lub piłkę w różnych 
kierunkach. Na klaśnięcie zatrzymują krążek lub piłkę i siadają naprzeciwko skrzyżnie z 
wyprostowanymi plecami i rękami opartymi na kolanach. 

Zajęcie popołudniowe
 Wspólne zabawy w piasku. Utrwalenie przeliczania w zakresie 6. Poniżej kartka podzielona na trzy 
części, w każdej części na dole kartki w małym prostokącie znajduje się inna liczba kropek ( od 1-
6). Dziecko rysuje w każdej części kartki tyle foremek, ile kropek jest w prostokącie znajdującym 
się na dole kartki. Dziecko ozdabia foremki według własnego pomysłu.





Środa 3.06.2020

Ranek

Kalambury- Rodzic wyraża za pomocą gestów i mowy ciała pewną informację np. czynność
( siedzisz i oglądasz książkę). Zadaniem dziecka jest odgadnięcie tego co pokazuje rodzic. Gdy 
poprawnie rozwiąże zagadkę następuje zamiana ról. 

1 Zajęcie edukacyjne 

Zabawa Przewodnik. Dziecko zamyka oczy- jest niewidome. Rodzic jest przewodnikiem , który 
stara się wskazać swojemu partnerowi odpowiednią drogę i dba o jego bezpieczeństwo. Dziecko 
maszeruje po wyznaczonym terytorium. Na sygnał następuje zamiana ról. 
 Po zakończonej zabawie rodzic pyta dziecko jak się czuło w roli osoby niewidomej? A jak w roli 
przewodnika? Jakie trudności napotykają niewidomi podczas codziennych czynności? Jak się czują 
np. na ulicy? Jak możemy pomóc takim osobom?

Kiedy wokół panuje cisza?- Rozmowa na temat osób niedosłyszących i niesłyszących.
Rodzic prosi, aby dziecko odwróciło się tyłem i zakryło uszy. Mówi,że będzie mógł odsłonić uszy 
wtedy, gdy poczuje na głowie dotyk ręki. Następnie rodzic wypowiada cicho polecenie np. Podejdź 
do okna, dotyka głowy dziecka, dziecko odwraca się i kładzie ręce na kolanach. Pyta dziecko, 
dlaczego nie wykonały jego polecenia. Inicjuje rozmowę na temat osób niedosłyszących i 
niesłyszących. Zwraca uwagę na trudności, jakie napotykają w życiu. 

Wyjaśnienie pojęcia niepełnosprawność.  Będzie potrzebne żółte koło wycięte z papieru i 
prostokąty  wycięte z papieru także w kolorze żółtym. Rodzic pyta dziecko czy wie co znaczy 
słowo niepełnosprawność( jeśli dziecko nie wie rodzic pomaga). Zapisuje wypowiedzi dziecka na 
prostokątach ( promykach), dziecko dokłada kolejno promyki do żółtego koła ( słońca).
Tworzy w ten sposób słoneczko przyjaźni z osobami niepełnosprawnymi. Rodzic przypomina, że 
wśród osób niepełnosprawnych jest bardzo wiele dzieci, które pragną bawić się i śmiać tak samo 
jak zdrowe dzieci. 

Zachęcam do odtworzenia tego linku  pt. „ Co wiedzą dzieci o niepełnosprawności” :)
https://www.youtube.com/watch?v=9GhQoMF7wwc 

2 Zajęcie edukacyjne
Zabawy przy piosence pt. „Jesteśmy dziećmi” (dla chętnych dzieci nauka piosenki ) słowa do 
piosenki są w dniu 1.06.2020r. Będzie nam bardzo miło gdy zaśpiewacie a wasi rodzice nagrają was
jak śpiewacie i wyślą na stronę naszej grupy :)

https://www.youtube.com/watch?v=7K3_mSb1zRQ

Zajęcie popołudniowe 

Zabawa ruchowa  na świeżym powietrzu z elementem rzutu- Minisiatkówka
Rodzic dzieli wyznaczone przez siebie miejsce na dwie części. Dziecko przerzuca piłkę nad siatką 
lub sznurkiem. Zadaniem rodzica jak i dziecka jest złapanie piłki oburącz tak żeby nie spadła na 
ziemię. 

Karty pracy dla dzieci,które posiadają książki: kp, Cz. 5, nr 56, 57, 58, 
karty pracy dla dzieci, które nie posiadają książek poniżej:



Uzupełnij podany rytm obrazkami. Wytnij obrazki na dole kartki i przyklej w odpowiednim 
miejscu.







Czwartek 4.06.2020

Ranek

Ćwiczenia graficzne. Dokończ rysować, pokoloruj obrazek.



 Podziel rytmicznie na sylaby nazwy zabawek, określ pierwszą głoskę w nazwie obrazka.



1 Zajęcie edukacyjne

Dziecko słucha wiersza czytanego przez rodzica, opowiada o przyjacielu Olka, oraz o swoim 
przyjacielu lub najlepszym koledze lub koleżance :)



2 Zajęcie edukacyjne

Dla dzieci 5- letnich: karta P z wyprawki, nożyczki, ołówek. Dla dzieci 4- letnich karta poniżej:
Dziecko nazywa znane mu figury geometryczne , rysuje pod nimi takie same figury, wycina



Zajęcie popołudniowe

Dziecko koloruje serduszko dla przyjaciela lub ozdabia je według własnej inwencji twórczej



Karty pracy dla dzieci, które posiadają książki: kp,cz.5, nr 59, 60
Karty pracy dla dzieci, które nie posiadają książek poniżej:





Piątek 05.06.2020

Zabawa naśladowcza „Lusterko”.

Zaproś do zabawy mamę lub tatusia. Może to być także twoje rodzeństwo.
Stańcie naprzeciw siebie. Jedno z was jest lustrem, a drugie przegląda się w 
nim. Wykonuj takie same ruchy jak osoba przed tobą stojąca. Zamieniajcie się 
rolami. Róbcie śmieszne minki, dziwne ruchy. Bawcie się dobrze!

Zabawy matematyczne. Poznajemy narzędzia do pomiaru dlugości.

Oto najpopularniejsze miarki do pomiaru długości: miara stolarska, linijka,
miara krawiecka oraz miara zwijana używana przez budowlańców



Poproście rodziców lub poszukajcie sami w domu jedną z tych miarek,
Spróbujcie teraz coś zmierzyć. Może stoliczek lub biurko przy którym teraz 
siedzisz? Jeśli nie potrafisz odczytać tak wysokich liczb, poproś o pomoc kogoś
starszego. Ciekawe kto z was ma najdłuższą miarę? Zmierzcie siebie! Powiecie 
mi w przedszkolu ile macie centymetrów! Na pewno nieźle urośliście! Ja was 
nie poznam!

Praca plastyczna inspirowana wierszem A. Widzowskiej „Dzieci na Ziemi”.

          „Dzieci na Ziemi”
Na kuli ziemskiej bawią się dzieci,
cieplutkie słonko dla nich wciąż świeci,
a księżyc mruga oczkiem na niebie
do wszystkich ludzi, również dla ciebie.
Zulu z Afryki chodzi po drzewach,
a Chinka Inka jak ptaszek śpiewa.
Eskimos Bubu gra w piłkę z foką,
na słoniu jeździ Hindus Namoko.
Dzieci się różnią kolorem skóry,
jednak są dumne ze swej kultury
i choć w dziwacznych mówią językach,
pragną się bawić, tańczyć i brykać!
Inka i Zulu, Bubu, Namoko
chcą byćkochane, śmiać się szeroko,
jeść smakołyki, dbać o zwierzęta,
a zamiast wojen mieć tylko święta!
-Niech wam się spełnią wszystkie marzenia -
tak, robiąc obrót powiada Ziemia.

O jakich dzieciach była mowa w wierszu?
Na jakom kontynencie mieszka: Zulu z Afryki, Chinka Inka,  Innuita 
Bubu, Hindus Namoko?
Czym różnią się między sobą dzieci?
Co mają ze sobą wspólnego?

Mam dla Was zadanie: narysujcie i pięknie pokolorujcie rysunek na którym 
bawicie się w wesołe zabawy ze swoimi przyjaciółmi.



Podziel wyrazy na sylaby. Ćwicz głoskowanie.



Karty pracy dla dzieci posiadających książki: KP cz.5, nr 62,63,64,65

Karty pracy dla dzieci młodszych:





Który cień należy do zwierzątka?


