
09.04.2020r. 

WITAJCIE KOCHANE DZIECIAKI W KOLEJNYM DNIU NASZEJ ZDALNEJ 

PRACY.  

POZDRAWIAMY CIEPLUTKO RODZICÓW, WIEMY ŻE NAM POMAGACIE  

I  BARDZO DZIĘKUJEMY     

Zadanie 1. 

Rozpocznijmy dzisiejszy dzięń  od poruszania się przy muzyce „SKACZEMY, 

BIEGNIEMY – Wygibasy z naszej klasy” 

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

Zadanie 2. 

Dla 5 – latków  książka, cz.3, s. 64 

Zmieńcie kolory pisanek według podanego kodu. Pokolorujcie odpowiednio rysunki jajek. 

Podzielcie na sylaby, a jeśli potraficie na głoski nazwy zdjęć. Narysujcie pod każdym 

zdjęciem tyle kresek, z ilu sylab lub  głosek składa się jego nazwa. 

Dla – 4-latków  (załącznik) 

• Podzielcie nazwy obrazków na sylaby 

• Pod obrazkiem narysujcie tyle kresek z ilu sylab składa się nazwa danego obrazka 

• Możecie pokolorować obrazki 

Zadanie 3. 

Zabawa matematyczna - przygotujcie liczmany (klocki lub patyczki – wykałaczki, łyżeczki 

albo inne przedmioty dostępne w domu). Posłuchajcie zadania, układajcie i policzcie. 

Zadanie dla 5 latka: 

W koszyczku były 4 pisanki. Mama dołożyła jeszcze 6 pisanek. Ile jest teraz pisanek w 

koszyczku?  

Lenka miała 10 pisanek. 7 pisanek dała babci i dziadkowi. Ile pisanek jej zostało? 

Zadanie dla 4 latka: 

W koszyczku były 4 pisanki. Mama dołożyła jeszcze 2 pisanki. Ile jest teraz pisanek w 

koszyczku?  

Lenka miała 6 pisanek. 3 pisanki dała babci i dziadkowi. Ile pisanek jej zostało? 

 

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


Zadanie 4. 

Zabawy i ćwiczenia ruchowe przy muzyce                                              

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo 

Zadanie 5. 

Ćwiczenia logorytmiczne, z wykorzystaniem wiersza K. Datkun-Czerniak „Kurka.” 

Rytmizowanie wiersza i jednoczesne wykonywanie prostych ruchów, zabawa ruchowa w 

parach. Zaproście do zabawy rodzica lub starsze rodzeństwo. 

 

Kurko, kurko,                                    dwa razy uderzamy w ręce partnera z pary, 

to twoje podwórko?                           wykonujemy obrót wokół własnej osi, w lekkim skłonie,  

                                                            za   ręką wskazującą kierunek obrotu, 

– To moje podwórko                          wykonujemy obrót wokół własnej osi w przeciwnym  

                                                            kierunku, 

i to moje piórko!                                 Trzy razy klaszczemy w dłonie partnera, 

Jeśli chcesz –                                       krzyżujemy ręce, przeciągamy się, 

to je bierz! 

Jak chcesz dwa,                                   uderzamy o uda, klaszczemy w swoje dłonie,  

Dam ci ja.                                            klaszczemy w  dłonie partnera jak wyżej. 

Zadanie 6. 

Dla 5-latków karta pracy, cz.3, s.65 

Rysujcie po śladach rysunku pisanki, a później rysujcie szlaczki po śladach, a na koniec 

spróbujcie kreślić te szlaczki samodzielnie. 

Dla 4- latków  (załącznik) 

Rysujcie po wzorkach na zajączku 

TO WSZYSTKIE ZADANIA NA DZISIAJ, ŻEGNAMY WAS DO JUTRA!!!                                                           

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo


 PODZIEL NAZWY OBRAZKÓW NA SYLABY 

POD OBRAZKIEM NARYSUJ TYLE KRESEK Z ILU SYLAB SKŁADA SIĘ NAZWA 

DANEGO OBRAZKA 
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