
 

 

 

 

 

 

Dzień dobry BIEDRONKI!   

 Zapraszamy do zapoznania z propozycjami na dziś  i przypominamy, aby 

możliwie jak najwięcej czasu  spędzać na zabawach na świeżym powietrzu. 

 MIŁEGO DNIA. 

 

08.06.2020 (poniedziałek) 

Temat tygodnia: 

„ Na naszym podwórku”. 

Temat dnia: „Nie wolno” 

 
 

 



 

1 Karta pracy, cz. 4, s. 68. 

 Rysowanie swojego portretu. Ozdabianie ramki według własnego pomysłu. Próby napisania 

swojego imienia i nazwiska.  

2. Dobieranie zdań do obrazków – scenek (Wyprawka plastyczna) : 

  

To jest komputer Dominika. 

 Kuba rysuje samolot.  

Julia napisała na kartce wyraz wakacje.  

 

2.Ćwiczenia poranne : 

• Zabawa orientacyjno-porządkowa „Dziecko czy zabawka?” 

 Dziecko swobodnie porusza się po pokoju. Gdy usłyszy hasło Zabawka zatrzymuje się i 

naśladuje sposób poruszania się dowolnej zabawki (lalki, misia, pajacyka…). Na hasło Dziecko 

– ponownie swobodnie porusza się po pokoju.  

• Ćwiczenia mięśni nóg i brzucha – „Jazda na rowerze.” Dziecko, w leżeniu na plecach, 

naśladuje jazdę na rowerze. Ręce trzyma w taki sposób, jakby chwytało kierownicę.  

• Ćwiczenia szyi – „Tak czy nie?”. Dziecko w siadzie skrzyżnym, odwrócone przodem, w 

stronę rodzica, odpowiada odpowiednim ruchem głowy na pytania rodzica. Np.: 

-  Czy dzisiaj jest poniedziałek?  

- Czy teraz jest czerwiec?  

- Czy pada deszcz?  

- Czy jest noc?  

- Czy zbliżają się wakacje? 

 • Zabawa z elementem skoku –„ Duże piłki i małe piłki”. Rodzic cicho uderza w bębenek (lub 

klaszcze) a dziecko – piłka – lekko podskakuje po pokoju na palcach. Gdy uderza w bębenek 

(klaszcze) głośniej i wolniej – piłka wyskakuje wysoko w górę. 

 • Ćwiczenia oddechowe – „Nadmuchujemy gumowe piłki.” Dziecko przykłada do ust dłonie 

zwinięte w piąstki. Wykonuje wdech i długi wydech ustami, naśladując nadmuchiwanie piłki. 

 

3. Historyjka obrazkowa „Nie wolno!” 

 

- Wyjaśnienie, co oznacza słowo podwórko (podwórze). 

 

-  Jest to plac przed domem, w którym się mieszka, najczęściej ogrodzony.  

 

 - Zabawa słowna „Łańcuszek skojarzeń” 

Rodzic wypowiada słowa kojarzące się z podwórkiem, a dziecko dopowiada kolejne, 

tworzą cały ciąg na zasadzie skojarzeń.  

Np. : 

 -  podwórko – piaskownica – foremka – babka…  

-  boisko – piłka – bramka – gra…  

- rower – ścieżka rowerowa – kask...  

 

 -  Zabawa ruchowo-naśladowcza „Zabawy na podwórku”.  



Dziecko naśladuje różne zabawy na podwórku na hasła – nazwy tych zabaw. Np. jazda na 

rowerze, zabawy w piasku, bieganie, gra w piłkę…  

 

-  Ćwiczenia w książce, s. 89. 

 • Oglądanie obrazków historyjki. 

 • Opowiadanie historyjki.  

• Wyjaśnienie tytułu historyjki – „Nie wolno!” 

• Słuchanie wiersza J. Koczanowskiej „Nie wolno!”  

– Czego nie wolno robić?  

- Dlaczego? 

Rodzic wyjaśnia, że niektórzy dorośli krzywdzą dzieci. Dlatego nie wolno rozmawiać 

z nieznajomymi, brać od nich zabawek, słodyczy i absolutnie nie wolno odchodzić z 

nimi. Gdy ktoś zaczepia dziecko, należy powiedzieć o tym  lub pani lub komuś, kogo 

dobrze znają.  

 

 

 

4. Ćwiczenia gimnastyczne – zapraszamy do ćwiczeń w parach – z rodzeństwem lub 

rodzicem: https://www.youtube.com/watch?v=opwaIE3ewNo 

 

 5. Karta pracy, cz. 4, s. 69.  

Czytanie tekstu ( z pomocą rodzica). Łączenie liniami imion z odpowiednimi obrazkami dzieci.  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

J. niemiecki: 

  

Zadajemy pytanie, a dziecko po wcześniejszym wyjaśnieniu znaczenia 

słówek, stara się odpowiedzieć i zilustrować odpowiedź ruchem, następnie 

może być zamiana ról: 

 

- Was machst du ?  -  Co robisz? 

 

- Ich spiele  (czyt.: szpile) – Bawię się. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=opwaIE3ewNo


- Ich laufe .  – Biegam. 

 
 

 

- Ich springe  - Skaczę. 

 
 

Można spróbować przypomnieć dzieciom wyliczankę: 

 
Eins, zwei, Polizei, 

drei, vier, Offizier, 

fünf, sechs, alte Hex, 

sieben, acht, gute Nacht, 

neun, zehn, auf Wiedersehn,        

 

 
 

 

 

 

 



 

09.06.2020 (wtorek) 

Dzień dobry!  

Temat dzisiejszy: „Plan podwórka”  

 
 

1. Zabawa rozwijająca umiejętność kojarzenia – „To znak…”  

Rodzic  rozpoczyna zdania, a dziecko kończy je, podając swoje propozycje.  Np. : 

- Kiedy słońce zachodzi, to znak, że zbliża się noc.  

- Kiedy niebo się chmurzy… (to znak, że zbliża się burza) 

- Kiedy liście spadają z drzew… (to znak, że jest jesień) 

-  Kiedy śnieg topnieje… (to znak, że zbliża się wiosna) 

-  Kiedy świeci słońce i pada deszcz… (to  znak, że będzie tęcza 

- Kiedy rozpoczyna się lato… (to znak, że będą wakacje).  

 

Zabawa ruchowa z rymowanką : 

                                                                        Dzieci:  

Maszerują dzieci drogą:                             maszerują w miejscu, 

 raz, dwa, raz i dwa.  

Prawą nogą,                                                 wyciągają prawą nogę, 

lewą nogą,                                                    wyciągają lewą nogę, 

 raz, dwa, raz i dwa.                                    maszerują w miejscu, 

 I rękami poruszają: 

 raz, dwa, raz i dwa.                                    maszerują w miejscu, 

 W prawo – lewą,                                        lewą rękę wyciągają w prawą stronę, 

 w lewo – prawą,                                        prawą rękę wyciągają w lewą stronę, 

 raz, dwa, raz i dwa.                                   maszerują w miejscu. 

 

2.Ćwiczenia poranne : 

• Zabawa orientacyjno-porządkowa „Dziecko czy zabawka?” 

 Dziecko swobodnie porusza się po pokoju. Gdy usłyszy hasło Zabawka zatrzymuje się i 

naśladuje sposób poruszania się dowolnej zabawki (lalki, misia, pajacyka…). Na hasło Dziecko 

– ponownie swobodnie porusza się po pokoju.  

• Ćwiczenia mięśni nóg i brzucha – „Jazda na rowerze.” Dziecko, w leżeniu na plecach, 

naśladuje jazdę na rowerze. Ręce trzyma w taki sposób, jakby chwytało kierownicę.  

• Ćwiczenia szyi – „Tak czy nie?”. Dziecko w siadzie skrzyżnym, odwrócone przodem, w 

stronę rodzica, odpowiada odpowiednim ruchem głowy na pytania rodzica. Np.: 

-  Czy dzisiaj jest poniedziałek?  

- Czy teraz jest czerwiec?  

- Czy pada deszcz?  

- Czy jest noc?  

- Czy zbliżają się wakacje? 



 • Zabawa z elementem skoku –„ Duże piłki i małe piłki”. Rodzic cicho uderza w bębenek (lub 

klaszcze) a dziecko – piłka – lekko podskakuje po pokoju na palcach. Gdy uderza w bębenek 

(klaszcze) głośniej i wolniej – piłka wyskakuje wysoko w górę. 

 • Ćwiczenia oddechowe – „Nadmuchujemy gumowe piłki.” Dziecko przykłada do ust dłonie 

zwinięte w piąstki. Wykonuje wdech i długi wydech ustami, naśladując nadmuchiwanie piłki. 

 

3.Marzenia dzieci – ćwiczenia w mówieniu.  

-  Wyjaśnienie znaczenia słowa marzenie.  

− Co to znaczy, że marzymy o czymś? 

− Co to jest marzenie?  

-   Jakie jest twoje marzenie? 

 

4. Karty pracy, cz. 4, s. 70, 71.  

• Słuchanie wiersza K. J. Węgrzyna „Marzenia”.  

• Rozmowa na temat wiersza.  

− O czym marzy chłopiec z wiersza? 

− Co według taty chłopca jest najważniejsze? 

 • Omówienie obrazków przedstawiających to, o czym marzyły dzieci.  

• Układanie zdań na temat obrazków, liczenie w nich słów. Np.: 

-  Adam dostał nowy rower. (4) 

- Gabrysia widziała w Egipcie piramidy. (5)  

- Kuba pierwszy raz leciał samolotem. (5) 

-  Bartek wędrował z rodzicami po górach. (6) 

- Amelka nareszcie miała przyjaciół! (4)  

- -  Antek jeździ z rodzicami na wycieczki rowerowe. (7) 

• Dzielenie na głoski słów: samolot, rower, lody, kask, plecak, pole, las… (związanych z 

obrazkami).  

 

5.Rysowanie planu wymarzonego podwórka.  

-  Wypowiedzi dziecka na temat: Co chciałbyś mieć na podwórku? 

 Rodzic wyjaśnia, że plan rysujemy wg określonych  oznaczeń. Np. koła to drzewa, duży 

prostokąt to piaskownica, małe prostokąty – ławki, trójkąty to huśtawki itd. – dziecko 

może samo wymyślić symbole.   

 

6.Karta pracy, cz. 4, s. 72.  

Otaczanie pętlami zabawek każdego rodzaju. Porównywanie ich liczby. Wpisywanie do 

okienek odpowiednich liczb i znaków. Kolorowanie rysunków piłek według opisów.  

 

7. Zabawa słowna „Słowa o znaczeniu przeciwnym”. Rodzic  rzuca piłkę do dziecka  i mówi 

jakieś słowo. Dziecko wypowiada słowo o znaczeniu przeciwnym i odrzuca piłkę. Np. 

mokry (suchy), słodki (gorzki), ciężki (lekki), duży (mały), gruby (chudy), szeroki (wąski), 

wysoki (niski), szybki (wolny), stary (młody), gorący (zimny), dobry (zły), biały (czarny), 

mokry (suchy), wesoły (smutny), krótki (długi)…  

 

 



8. Karta pracy, cz. 4, s. 73. 

 Rysowanie podwórka, na którym jest przedstawiona określona liczba elementów. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) J. niemiecki: 

 

Proponujemy utrwalenie informacji z dnia wczorajszego i przypomnienie zabawy 

 „Ich rolle den Ball zu..”: 

 

Domownicy siadają na podłodze w siadzie skrzyżnym, w takich odstępach, by móc 

swobodnie toczyć do siebie piłkę. Osoba, która ma piłkę mówi tekst i na końcu wymienia, 

do kogo będzie toczyła piłkę np. piłkę ma dziecko i mówi: 

 

Ich rolle den Ball zu Mama (toczę piłkę do mamy) 

Ich rolle den Ball zu Papa ( toczę pikę do taty) 

Ich rolle den Ball zu…. (toczę piłkę do …. imię dziecka, rodzeństwa itd.) 

 

Piłkę można podawać coraz szybciej, ale należy wyraźnie powiedzieć, do kogo. 

 
 

 

 

       

Miłego dnia! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.06.2020r. 

Mój przyjaciel 
 

 

I  Ćwiczenia w książce, s. 86. Wypowiadanie się na podstawie obrazków na 

temat: Co robi dobry kolega (dobra koleżanka)? 

 

 II  Słuchanie wiersza B. Szelągowskiej Mój przyjaciel. 
1. Wypowiedzi dzieci na temat: Kogo nazywamy przyjacielem? 

 

2. Słuchanie wiersza. 

 

Radość wielka mnie rozpiera, gdy mam obok przyjaciela. 

 On uważnie mnie wysłucha. Wiem, że mogę mu zaufać. 

Jak nikt inny mnie rozśmieszy, w chwilach smutku mnie pocieszy. 

To on zawsze mi doradza i tajemnic mych nie zdradza. 

 

Bez wahania mi pomoże wtedy, gdy się czuję gorzej. 

I niczego się nie boję, kiedy obok niego stoję. 

Lubię lekcje z nim odrabiać i świat cały z nim poznawać. 

Chętnie wszystkim się z nim dzielę, bo jest moim przyjacielem. 

 

3. Rozmowa na temat wiersza. 

 − Co robi dla nas przyjaciel? 

 − Co to znaczy, że możemy mu zaufać? 

− Jak czujemy się przy przyjacielu? 

 

4. Podawanie cech przyjaciela. (dziecko podaje cechy) 

 

5. Wypowiedź dziecka na temat jego przyjaciół: co robią razem, o czym 

rozmawiają, jaki jest ten przyjaciel… 

 

6. Wyjaśnienie znaczenia przysłowia Dobrych przyjaciół poznajemy w biedzie. 

 

7. Zabawa przy piosence Podajmy sobie ręce (sł. Dorota Gellner, muz. K. 

Kwiatkowska).    https://youtu.be/EkDzE_EHH_A 

 

Chociaż świat dokoła dziwny jest i wielki, 

a my tacy mali, mali jak kropelki. 

 

Ref.: Podajmy sobie ręce w zabawie i w piosence, 

w ogródku przed domem, na łące znajomej. 

Podajmy sobie ręce przez burze i przez tęcze, 

https://youtu.be/EkDzE_EHH_A


 pod gwiazdą daleką, nad rzeczką i rzeką. 

 

 Kiedy nagle z bajki zniknie dobra wróżka, 

 kiedy szary smutek wpadnie do fartuszka. 

 

Ref.: Podajmy sobie ręce... 

 

Choć nas czasem dzielą nieprzebyte góry, 

nieskończone drogi, zachmurzone chmury. 

 

Ref.: Podajmy sobie ręce... 

 

I zwrotka - dziecko w przysiadzie – robi się malutkie. 

Refren- wstaje i  obraca się w prawą stronę. 

II zwrotka - dziecko chodzi po pokoju smutne, z opuszczoną głową. 

 Refren – jw. III 

III zwrotka - kreśli w powietrzu kształt gór, a potem obiema rękami równoległe 

linie – drogę. 

 Na koniec obiema rękami kreśli w powietrzu chmurę. 

Refren – jw. 8. 

 

8. Wykonanie rysunku dla przyjaciela. 
 

III. Ćwiczenia w książce, s. 88. Czytanie wyrazów i dopowiadanie, np. rower – 

mały rower, piłka – mała piłka… Czytanie działań. Liczenie na palcach. 

Wskazywanie chmurek, na których jest taki sam wynik. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12.06.2020r.                                           

Czego pragną dzieci  ? 

 

 

I.  

Karta pracy, cz. 4, s. 66. Kolorowanie na rysunkach po prawej stronie miejsc 

wskazanych na rysunkach po lewej stronie. 

  

II. Słuchanie piosenki  „Jesteśmy dziećmi” 
https://youtu.be/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. 

 

1. Rozmowa na temat piosenki. 

 − Jak zbudowana jest piosenka? 

-  Jakie są wszystkie  dzieci? 

− Czego pragną najbardziej dzieci? 

 

2.Tworzenie akompaniamentu do piosenki na grzechotkach 

 

3. Nauka I zwrotki piosenki i refrenu fragmentami, metodą ze słuchu. 
 

 

III. 

1. Karta pracy, cz. 4, s. 67. Liczenie na rysunku figur każdego rodzaju. 

Wpisywanie ich liczby obok małych rysunków figur na dole strony. 

https://youtu.be/7K3_mSb1zRQ


Kolorowanie rysunku. Czytanie tekstu o rysunku. 

 

2. Słuchanie fragmentu wiersza A. Nosalskiego O dwunastu braciach. 

 

Drogą do lasu idzie już czerwiec 

 z wiązanką chabrów i dzbanem czernic. 

Patrzy na łąkę mokrą od rosy: 

– Już czas najwyższy na sianokosy. 

 

Pytania do wiersza 

− Jak nazywa się nowy miesiąc? 

− Jaki miesiąc się skończył? 

− Co to są sianokosy? 

− Jak wyglądają chabry? 

− Z czym kojarzy ci się czerwiec? (Z końcem roku szkolnego, ze słońcem itp.) 
 

 

 


