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wszystkie dzieci i Rodziców!  Jesteście gotowi do pracy? Na 

pewno tak. A więc do dzieła, zaczynamy i życzymy powodzenia przy wykonywaniu zadań!!! 

 

Zadanie 1.  

 

Rozpocznijmy nasz dzień od rozruszanki. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA 

 

Zadanie 2. 

 

Słuchanie wiersza J. Koczanowskiej „Przyjaciel”  

Nauka wiersza na pamięć metodą ze słuchu. 

 

Nie musisz mieć przyjaciół stu, 

nie musisz mieć dziesięciu, 

wystarczy byś jednego miał, 

a to już wielkie szczęście. 

 

Przyjaciel to jest taki ktoś, 

kto zawsze cię zrozumie, 

gdy dobrze jest – to cieszy się, 

gdy źle – pocieszyć umie. 

 

Przyjaciel to jest taki ktoś, 

kto nigdy nie zawiedzie, 

a poznasz go, bo z tobą jest, 

gdy coś się nie powiedzie 

 

Rozmowa na temat wiersza: 

- Kto to jest  przyjaciel? 

- Jaki powinien być prawdziwy przyjaciel? 

https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA


Zadanie 3. 

 5 latek – Karty pracy cz.4, str. 59 

Policz rysunki, na których są dzieci zwrócone w lewą stronę. Potem policz rysunki, 

na których są dzieci zwrócone w prawą stronę. Połącz rysunki dzieci z ich cieniami. 

4 latek – Karty pracy cz.2, str.50 

Obejrzyj zdjęcia. Powiedz, jak bawią się dzieci. Czy bawisz się podobnie? 

Zadanie 4. 

Zabawy piłkami – ćwiczenia matematyczne   

Do tej zabawy potrzebna będzie piłka. Na pewno znajdziecie ją wśród swoich zabawek. 

Będziecie ustawiać piłkę względem siebie według poleceń Rodzica lub starszego rodzeństwa. 

Np. 

- Połóżcie piłkę przed sobą 

- Połóżcie piłkę za sobą. 

- Połóżcie piłkę na kolanie, między kolanami,  

- Połóżcie piłkę obok siebie z prawej strony, z lewej strony. 

- podrzucajcie piłkę określoną liczbę razy z głośnym liczeniem  

Zadanie 5. 

Policz piłki z zastosowaniem liczebników porządkowych ( pierwsza, druga, trzecia….) 

Określ jak wygląda pierwsza, druga, trzecia, czwarta…..siódma piłka. 

4-latki liczą do sześciu, chyba że potrafią to nie wzbraniamy  

•  Prosimy starszą osobę o zadawanie dziecku pytań: 

• określ jak wygląda trzecia… piąta…dziewiąta  piłka? 

• A teraz starsza osoba mówi co znajduje się na piłce, a dziecko udziela odpowiedzi  z 

  użyciem liczebnika porządkowego np.: na której piłce znajduje się 

  Jednorożec….Kubuś Puchatek….motylki… kosmos…itd. 
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Zadanie 6. 

Na zakończenie poruszajcie się ze Świeżakami                       

https://www.youtube.com/watch?v=Vq4LxW6QX7I 

 

 

 

 

 

I to już wszystko na dzisiaj. 

Serdecznie pozdrawiamy, przesyłamy  buziaki. 

Do jutra!!! Pa.    

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Vq4LxW6QX7I

