
03.06.2020r. 

Dzień dobry! Cieplutko witamy Biedroneczki i Rodziców. 

Zapraszamy do skorzystania z zajęć i zabaw  proponowanych w dzisiejszym dniu. 

 

        Zadanie 1. 

        Zabawa „Tak wyglądam.” 

Na pewno w domu macie małe lusterko.  Oglądajcie  w nim odbicie swojej twarzy. Starajcie 

się   zapamiętać widoczne cechy zewnętrzne. Następnie nie patrząc w lusterko opowiedzcie 

jak wygląda Wasza twarz. Weźcie kartkę oraz kredki i narysujcie swoją twarz, zaznaczcie na 

rysunku wszystkie jej elementy .I jak podoba się Wam Wasza podobizna. Na pewno 

zrobiłyście to super!!!! 

Zadanie 2. 

Zapraszamy Was do zabawy z Pipi i Myszką Minnie 

https://www.youtube.com/watch?v=H0I1BRT3N7M&list=PL3u0Zj4pypgbORL7CnRtp

MDH52rzByC5l 

Zadanie 3. 

5-latki Karta pracy, cz. 4, s. 58.  

Pokoloruj rysunki składające się z figur według podanego kodu. 

4-latki Karta pracy, cz. 2, s. 53 

To rysunki z figur – dla przyjaciela. Powiedz, co przedstawiają. Pokoloruj wybrany 

rysunek. 

Zadanie 4. 

5-latki 

Słuchanie opowiadania D. Wawiłow Chcę mieć przyjaciela z wykorzystaniem ilustracji 

https://www.youtube.com/watch?v=SfMCatGmJ3Q 

https://www.youtube.com/watch?v=H0I1BRT3N7M&list=PL3u0Zj4pypgbORL7CnRtpMDH52rzByC5l
https://www.youtube.com/watch?v=H0I1BRT3N7M&list=PL3u0Zj4pypgbORL7CnRtpMDH52rzByC5l
https://www.youtube.com/watch?v=SfMCatGmJ3Q


Rozmowa na temat opowiadania. 

– Dlaczego Julka obudziła się pewnego dnia smutna? 

– Jak miały na imię dziewczynki, z którymi chciała się zaprzyjaźnić? 

– Kiedy Kasia i Dominika miały zostać przyjaciółkami Julki? 

– Jak wyglądały zabawy dziewczynek? Dlaczego Julka się zbuntowała? 

– W jaki sposób zareagowały Kasia i Dominika? Kto przyniósł Julce rozrzucone 

zabawki? 

– W jaki sposób Julka zachowała się w stosunku do Ani? Co zbudowała Julka w 

piaskownicy? 

– Kto i w jaki sposób zepsuł pałac z piasku? Jak miał na imię chłopiec, który stanął w 

obronie Julki? 

– Czy został jej przyjacielem? W jaki sposób się bawili? Co spowodowało, że Mikołaj 

uciekł z podwórka? 

– Kto przyszedł Julce z pomocą, kiedy stłukła kolano? W jaki sposób dziewczynka 

zachowała się w stosunku do Ani? 

– Dlaczego nikt nigdy nie bawił się z Anią? 

– Czy, waszym zdaniem, to są wystarczające powody, aby kogoś nie lubić? 

– Co robiły Julka z Anią? Dlaczego następnego dnia Julka obudziła się wesoła? 

-  Z którą postacią z opowiadania chciałbyś się zaprzyjaźnić i dlaczego? 

 





4 – latki  

Słuchanie opowiadania J. A. Hockuby „O tym, jak pluszowy zajączek szukał przyjaciela” 

https://www.youtube.com/watch?v=9b47gndoeJE 

Wypowiedzi na temat opowiadania: 

- Kogo szukał zajączek? 

- Czy moherowy szalik chciał zostać jego przyjacielem?  Dlaczego? 

- Czy prawy pantofel Basi z brązowym pomponem chciał zostać przyjacielem zajączka? Dlaczego? 

- Czy poduszka chciała zostać przyjaciółką zajączka? 

- Kto chciał zostać jego przyjacielem? 

Zadanie 5. 

5-latki, karta pracy, cz. 4. s. 60 

Obejrzyj wzory, które są po lewej stronie kartki. Dokończ rysować wzory po prawej stronie kartki. 

4-latki, karta pracy, cz. 2. S. 52 

Obejrzyj obrazki. Powiedz, z kim rozmawiał zajączek. Czy szalik, pantofel, poduszka chciały się z nim 

zaprzyjaźnić? Kto chciał zostać jego przyjacielem? Narysuj to w pustym polu. 

Zadanie 6. 

Zabawka zręcznościowa – wykonanie prezentu dla przyjaciela 

Potrzebne będą:  kubeczek po jogurcie, folia samoprzylepna, kawałek sznurka ok. 20 cm., plastelina, 

kawałek folii aluminiowej, nożyczki 

Sposób wykonania pracy: 

• ozdabianie kubeczka po jogurcie elementami wyciętymi z kolorowej folii samoprzylepnej; 

wykonanie z pomocą rodzica niewielkiego otworu w dnie kubeczka; 

•  przewleczenie przez otwór cienkiego sznurka długości około 20 cm; 

•  Przyklejenie końca sznurka wewnątrz kubeczka kawałkiem folii samoprzylepnej wielkości 

nieco mniejszej niż średnica denka;  

• przyklejenie do drugiego końca sznurka kulki z plasteliny o średnicy około 2 cm, oklejonej z 

zewnątrz folią aluminiową (koniec sznurka wkładamy do środka kulki). 

• Wypróbowanie zabawki – trzymanie kubka w ręce i wykonywanie niezbyt gwałtownych ruchów 

zmierzających do wprowadzenia kulki do środka kubka. 

• Możesz podarować  zabawkę komuś  kogo bardzo lubisz. 

                       Jesteście super !!!   

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9b47gndoeJE


 

           Zadanie 7. 

           Zabawa ruchowa przy muzyce. Ćwiczcie razem z małpkami. 

           https://www.youtube.com/watch?v=EuCip5y1464 

 

          Jesteśmy  pewne że super poradziliście sobie z dzisiejszymi zadaniami.  

           Brawo !!!!             

 

 

           Ściskamy mocno i do usłyszenia jutro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


