
PSZCZÓŁKI 
 

Witajcie kochane pszczółeczki. Przygotowałam dla Was kilka zadań 

na poszczególne dni. Zachęcam Was do ich wykonania. 

Jeśli będziecie mieć jakieś pytania, to zapraszam do kontaktu: 

 

 pp4pszczolki@interia.pl 

 

Pozdrawiam serdecznie i przesyłam moc całusków. 

 

 

Środa 07.04.2021 

 

1. Ćwiczenia poranne: 

„Kaczuszka szuka ziarenek” - dziecko chodzi po pokoju małymi kroczkami, 

kołysząc się na boki; co pewien czas wykonuje skłon tułowia w przód – zbiera 

ziarenka i prostuje się. 

 

„Kogut zasypia” - dziecko w sadzie klęcznym wykonuje skłon tułowia w dół z 

dotknięciem głową kolan – kogut chowa głowę w piórka. Potem powoli prostuje się i 

ustawia głowę prosto. 

 

„Na podwórku” - dziecko maszeruje po pokoju rytmicznie klaskając i powtarzając 

głośno rymowankę: „Na podwórku jest wesoło, wiele zwierząt chodzi wkoło. Ko, ko, 

ko i kwa, kwa, kwa, niech zabawa dalej trwa”! 

 

2. Posłuchaj wiersza: 

 

 
 

 

Teresa Massalska „W gospodarstwie” 

Pieje kogut już od świtu: 

– Kukuryku, kukuryku! 

– Kura do kurczaków żwawo gdacze: 

 - Ko! Ko! W lewo! W prawo! 

Kaczka kwacze: - Kwa! Kwa! Kwa! 

Trzy kaczątka dziobem pcha. 

Krowa muczy: - Mu! Mu! Mu! 

Aż po prostu brak jej tchu. 

Koń opędza się od much i rży głośno: 

- Jestem zuch. 

Świnka chrumka: - Chrum! Chrum! Chrum! 

Co za hałas! Co za szum! 

Kot cichutko miauczy: - Miau, 

a pies szczeka: - Hau! Hau! Hau! 

 



Rozmowa na temat wiersza: 

– Kto pieje od świtu? 

– Jak gdacze kura?   Co robi kaczka?   Co robi krowa? 

– Od kogo opędza się koń? 

– Kto chrumka?   Kto cichutko miauczy? 

– Kto głośno szczeka? 

 

 

Propozycja pracy plastycznej: 

 

 
 

Wykonaj w twoich kartach pracy ćwiczenia na stronie 72. 

Podziel nazwy zwierząt przedstawionych na obrazkach na głoski. 

Rysuj pod obrazkami tyle kresek, z ilu głosek składają się ich nazwy. 

Na stronie 73 połącz liniami obrazki, które są na górze karty, z tymi na 

dole karty, których nazwy się rymują. 

 

 

                                                                                                       Powodzenia! 



Zagadki o zwierzętach: 

 

Bywa siwy, gniady, kary. Wozi ludzi i towary. (koń) 

 

Za kości rzucone dziękuje ogonem. (pies) 

 

Dobre ma zwyczaje – ludziom mleko daje. (krowa) 

 

W nocnej ciszy łowi myszy. (kot) 

 

W każdej wsi jest taki budzik, który co dzień wszystkich budzi. (kogut) 

 

Długi ma ogonek, oczy – jak paciorki, jak zobaczy kota ucieka do norki. (mysz) 

 

Chodzi po podwórku i grzebie łapami, mówią o niej ptak domowy. (kura) 

 

Dzięki niej na zimę masz czapkę i szalik. (owca) 

 

Maleńkie, puszyste, gdy wrona je spłoszy, wnet z piskiem się kryją pod skrzydłami 

kokoszy. (kurczęta) 

 

Ma długie uszy i futerko puszyste. Ze smakiem chrupie sałaty listek. (królik) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Czwartek 08.04.2021 

 

1. Zabawy: 

 

„Polecenia” - zabawa ruchowa rozwijająca umiejętność reagowania określonym 

ruchem na polecenia dorosłych. 

Dziecko porusza się po pokoju w rytm muzyki. Podczas przerwy w grze wykonuje 

polecenia dorosłego, np. Podnieś do góry prawą rękę... lewą rękę; stań na prawej 

nodze.... lewej nodze; wyciągnij do przodu lewą rękę, a prawą do tyłu; prawą ręką 

dotknij głowy, a lewą prawego kolana itp. 

 

„Posłuszne zwierzęta” - dziecko wybiera swoją ulubioną maskotkę i wykonuje 

polecenia, ustawiając je w rożnych miejscach, z zastosowaniem określeń 

przedmiotów względem siebie. Np. Połóż zwierzątko przed sobą. Połóż zwierzątko za 

sobą. Połóż zwierzątko z boku, z prawej strony. Teraz połóż je z boku, z lewej strony. 

Podnieś zwierzątko do góry... 

 

„Według wskazań mamy lub taty” - dziecko porusza się po pokoju zgodnie ze 

wskazówkami osoby dorosłej: Idź pięć kroków w prawo. Idź cztery kroki do przodu. 

Idź dwa kroki w lewo. Pogłaszcz się lewą ręką po głowie. Dotknij prawą rękę lewego 

kolanka itp. 

 

 

 

 

 

 

 



Rodzice i ich dzieci 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Jakie znasz jeszcze rodziny zwierzęce? 

Jak nazywa się kocia czy psia rodzinka? 

 



 
Połącz rodziców z dzieckiem. 

 



 

Wykonaj w kartach pracy ćwiczenia na stronie 70 i 71! 

 
Korzystając z pogody wybierz się z rodzicami na spacer lub spędź 

miło czas na podwórku lub placu zabaw. 

Uważaj na siebie! Miłego dnia! 

 

 

 

 

Piątek 09.04.2021 

 

1. Karta pracy cz., 3, s.78 Rysuj po śladzie rysunek cebuli. Pokoloruj rysunki, 

które pokazują to, co pomaga rosnąć roślinom. 

 

 

2. Posłuchaj wiersza: 

 

„ W naszym ogródeczku” 

W naszym ogródeczku 

zrobimy porządki: 

zagrabimy ścieżki, 

przekopiemy grządki! 

Na grządkach wyrośnie: 

fasolka, marchewka, 

sałata i groszek, 

          czerwona rzodkiewka. 

 

       W naszym ogródeczku 

         posiejemy kwiatki - 

       będą nam pachniały 

        fiołki i bratki, 

         nasturcje, goździki, 

           nagietki i groszek, 

           i ta biała lilia, 

         co tak żółci nosek. 

 

                          Hanna Zdzitowiecka 

 

– Co zrobimy w ogródku? 

– Co będzie nam potrzebne do kopania, a co – do grabienia? 

– Jakie warzywa wyrosną w ogródeczku? 

– Jakie kwiaty wyrosną w ogródeczku? 

 



 

 

 

Ciekawostki na temat dżdżownicy: 

 

Dżdżownica porusza się dzięki mięśniom wora skórno-mięśniowego. Twarde włoski 

umieszczone na dolnej części umożliwiają jej ruch do przodu i kopanie kanalików w 

ziemi. Dżdżownica nie ma wyodrębnionej głowy ani oczu. Reaguje jednak na światło. 

Prowadzi nocny tryb życia. Ponieważ oddycha przez skórę, musi przebywać stale w 

wilgotnym otoczeniu. Promienie słoneczne wysuszałyby jej skórę, dlatego w dzień 

przebywa pod ziemią, w wykopanych przez siebie kanalikach. Na powierzchnię ziemi 

wychodzi w nocy. Zwierzę możemy zobaczyć na powierzchni ziemi w deszczowe dni, 

gdy woda zaleje mu korytarze. 

Dżdżownica żywi się zbutwiałymi liśćmi i innymi częściami roślin, które wciąga do 

swoich kanalików. Niestrawione części roślin i ziemię, które połyka na różnych 

głębokościach, wydala na powierzchnię ziemi. Przyczynia się w ten sposób do 

wymieszania gleby z różnych warstw. Kanaliki, które drąży dżdżownica, spulchniają 

glebę i ułatwiają do niej dostęp powietrza i wody. Im więcej dżdżownic w glebie, tym 

jest ona lepsza. Dlatego rolnicy, ogrodnicy i działkowcy starają się chronić te 

zwierzęta. 

 

Wykonaj proszę ćwiczenia ze strony 77, 78 i 79. 

Postaraj się wykonać je starannie! 

 

 

 

                  Pozdrawiam :) 

                  Do zobaczenia w przedszkolu! 

 

 
 

 

 


