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Proponowane ćwiczenia gimnastyczne na wprowadzenie każdego dnia 

 
 
Temat dnia 29.03.2021 poniedziałek-Wielkanoc za pasem 
 

1. Obejrzyj bajkę edukacyjną o Wielkanocy klikając w link lub obrazek: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=nDlJVu4rXrU 
 

 
 

2. Popatrz na obrazki i porozmawiaj z dorosłym o symbolach Świąt 
Wielkanocnych: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nDlJVu4rXrU
https://www.youtube.com/watch?v=nDlJVu4rXrU


 
 

Symbole - zestaw 1 

Symbole - zestaw 2 

 

 

 
 

3. Zabawa plastyczna z kurczaczkiem lub kurką – wybierz szablon i do dzieła! 
 

Szablon -kurka wielkanocna 
 

 
 
Szablon – kurczaczki w trawie 

 

       
4.  Masaż relaksacyjny (z rodzicami): 

Stary niedźwiedź mocno śpi i o wiośnie śni: 

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/03/WIELKANOC-SYMBOLE-1.pdf
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/03/WIELKANOC-SYMBOLE-2.pdf
https://drive.google.com/file/d/1E5G8mrkr8yvcAbRCBUdaFkkkzLHh9ZBQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UwL7qpObUGGKwq19uvqEZq78umLBO3oZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E5G8mrkr8yvcAbRCBUdaFkkkzLHh9ZBQ/view?usp=sharing


Śniła mu się pisaneczka ta co cała jest w kropeczkach (uderzenia paluszkami- kropki) 
Była też w paseczki (rysujemy paseczki) 
I w wesołe krateczki (rysujemy krateczkę) 
Ta w malutkie ślimaczki (rysujemy ślimaczki) 
I żółciutkie kurczaczki (rysujemy kurczaczki- kółko, kółko, nóżki, dzióbek) 
Cii... wiosna, wiosna ach to ty! (całymi dłońmi). 

 
 
Temat dnia 30.03.2021 wtorek-Ale jaja! 
 

1. Improwizowana zabawa taneczno-ruchowa „Taniec kurcząt w skorupkach” 
Posłuchaj muzyki i zamień się w kurczaczka lub naśladuj dzieci z filmu: 
 
Taniec kurczaczków 
 

 
 

2. Dopasuj jajka do kur zwracając uwagę na wzorki na jajkach: 
Karta pracy tutaj 

 

          
 

3. Techniki malowania pisanek – obejrzyj i zrób to sam! - Instrukcje malowania 
pisanek  
Spróbuj samodzielnie wykonać pisankę. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_tIGCNJWqVw
https://drive.google.com/file/d/1Gr18Lg67yNNDH-kRz8s90_hE8j_j5Rwq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SvggZ3xRSVhCIFxZaAhJSWBDP7zr9AMH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SvggZ3xRSVhCIFxZaAhJSWBDP7zr9AMH/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=_tIGCNJWqVw


 
 

4. Pisankowe puzzle – wytnij jajka, rozetnij, wymieszaj i złóż od nowa – policz czy 
jest tyle kropek ile wskazuje cyfra: 
Liczenie 1 
 

 
  

Liczenie 2 
    
Temat dnia 31.03.2021 środa-Co kryje się w święconce? 
 

1. Obejrzyj film o tym powinien zawierać Koszyczek Wielkanocny : 
Film edukacyjny  

 
 

                  
 
 

2. Gra rodzinna - Dobble wielkanocne 
 

3. Zagadki „Co włożymy do koszyczka?” – możesz zerknąć na planszę z 
podpowiedziami: 

https://drive.google.com/file/d/1HDs0kWT7_6hLSn8rI2k9iq7df0zCowiE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HDs0kWT7_6hLSn8rI2k9iq7df0zCowiE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16rJy-UquQcpKJAWfFp4990rPZayBSFdO/view?usp=sharing
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DC31L3t-%201EB8%26fbclid%3DIwAR23llLW3c1Ur-%20Ggtm7xzkv66P6v1XS7zCWyYbO6dpA7lgzImQKK2D8GUow&h=AT3OQfyiZHEg3hICUpUklckRthbp6%20W-PENVDaXjZoXDFV3_LlY-%20QGlt8tUu2UaCF202L1IJPT4lTY6v0CbaQR0hBOKtAXl_NmvB0h9cS4asp39w20bAGTrz19KWbwvWm%20LzgUvQ
https://drive.google.com/file/d/1DKIT6cVtzsublkhPwZnTf8kRq6LKB8tE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SvggZ3xRSVhCIFxZaAhJSWBDP7zr9AMH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HDs0kWT7_6hLSn8rI2k9iq7df0zCowiE/view?usp=sharing
https://l.facebook.com/l.php?u=https://www.youtube.com/watch?v=C31L3t- 1EB8&fbclid=IwAR23llLW3c1Ur- Ggtm7xzkv66P6v1XS7zCWyYbO6dpA7lgzImQKK2D8GUow&h=AT3OQfyiZHEg3hICUpUklckRthbp6 W-PENVDaXjZoXDFV3_LlY- QGlt8tUu2UaCF202L1IJPT4lTY6v0CbaQR0hBOKtAXl_NmvB0h9cS4asp39w20bAGTrz19KWbwvWm LzgUvQ


 
Oby dzięki 

ludzkiej 

pracy I 

opiece nieba 

Nigdy na twym stole 

Nie zabrakło ............ (chleba) 

 
Azorek 

radośnie 

Przy 

koszyczk

u hasa, 

Lecz nic z tego nie będzie. 

- Nie dla psa .................. (kiełbasa) 

 

W 

cebulowych 

łupinkach 

Lub w 

farbkach 

kąpane, W 

prześliczne 

desenie 

Ręcznie malowane. (jajka) 
 

Może 

być z 

cukru, 

Z gipsu 

lub z 

ciasta, 

Lecz 

najważniej

szy jest I 

basta!!!

 

(baranek) 



 
Sypk

a jak 

piase

k, 

Jak 

śnież

ek 

biała, 

Smak

u 

dodaj

e 

Już szczypta mała. (sól) 
 

Skro

mne 

listecz

ki 

Ciem

noziel

one, 

Ale 

bez 

niego 

– 

Co to za święcone? (bukszpan) 
 
Temat dnia 1.04.2021 środa - Prima aprilis bo się pomylisz! 

1. Zabawa paluszkowa „Zajączki” z wątkiem matematycznym 

(naśladuj paluszkami i odpowiadaj zgodnie z tym jak obliczysz) 

Pięć zajączków małych kica na polanie. 

Gdy się jeden schowa, ile 

tu zostanie? 

Pięć zajączków małych 

kica na polanie. Gdy się 

dwa schowają. Ile tu 

zostanie?  

Pięć zajączków małych 

kica na polanie. Gdy się 

trzy schowają ile tu 

zostanie? 



Pięć zajączków małych 

kica na polanie. Gdy 

odejdą cztery, ile tu 

zostanie? 

Pięć zajączków małych kica 

na polanie.  

Kiedy pięć się schowa, ile tu 

zostanie? 

Pięć zajączków małych już 

do mamy kica. 

Kocha je ogromnie mama zajęczyca 

(zaplata palce obu dłoni i lekko kołysze splecionymi dłońmi) 

 
lub obejrzyj filmik z innym wierszykiem 

2. Uważnie złóż królika z figur geometrycznych: 

Szablon królika 

 

 
 

          3.Wejdź do wielkanocnego labiryntu – spróbuj z niego się wydostać 

              

 
Temat dnia 2.04.2021 piątek-Wielkanocne zwyczaje 
 

1. Utrwal poznane zwyczaje wielkanocne korzystając z ilustracji, 

https://www.youtube.com/watch?v=To2Jfos-mRQ
https://drive.google.com/file/d/11sZGFWKWGinWn5X_G_VQH2bdLEnMc_O7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11k4zDo_9b2JL7WbnWT3Gcg6Gxob4lrE9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11sZGFWKWGinWn5X_G_VQH2bdLEnMc_O7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11k4zDo_9b2JL7WbnWT3Gcg6Gxob4lrE9/view?usp=sharing


wykonaj polecenia w karcie pracy: 

Nazywamy zwyczaje wielkanocne - obrazki 

 

 
 

           
2.  Baw się z wielkanocną prezentacją aktywną ile tylko mama pozwoli: 

 

Aktywna prezentacja Genially 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.  Na zakończenie tygodnia praca do wykonania – stożki wielkanocne: 

Papierowe stożki czarno-białe 

Papierowe stożki kolorowe 

https://view.genial.ly/605a0d51d7fa4e0d736d196b/interactive-content-cwiczymy-spostrzegawczosc-z-pisankamiby-anna-swic?fbclid=IwAR05Xto7E6UsP5s_NNS42l0vphcJf49bHJLAz2wSWI64tfcfwtMBVrsFekg
https://drive.google.com/file/d/1LmyO860v-hZ-makadEFHnMtfphJa-GUu/view?usp=sharing
https://view.genial.ly/605a0d51d7fa4e0d736d196b/interactive-content-cwiczymy-spostrzegawczosc-z-pisankamiby-anna-swic?fbclid=IwAR05Xto7E6UsP5s_NNS42l0vphcJf49bHJLAz2wSWI64tfcfwtMBVrsFekg
https://drive.google.com/file/d/1wYyrgoAf7eEmlAcZ7dZtOgyhW_nJW9Yo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17PYYaigRcec742KMskAadymbUu4ssdwA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LmyO860v-hZ-makadEFHnMtfphJa-GUu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LmyO860v-hZ-makadEFHnMtfphJa-GUu/view?usp=sharing


 

 

 
Zabawy logopedyczne w tym tygodniu: 

1. „Wiosenna gimnastyka buzi i języka”. 

Na początek zagrajmy w grę. Wydrukowaną kartę z obrazkami należy 
pokolorować i porozcinać wzdłuż linii. Pojedyncze karteczki poskładać i wrzucić 
do pojemnika lub umieścić każdą z nich w jajku niespodziance. Zadaniem dziecka 
jest wybrać karteczkę i wykonać zaproponowane na niej ćwiczenie. Dodatkowo 
można poprosić o interpretację obrazka – dlaczego kojarzy się z wiosną lub z 

danym ćwiczeniem. Na przykład: bocian – przylatuje do Polski wiosną. Długo stoi 
na jednej nodze a to jest podobne do trzymania języka w górze:) 

Karta pracy wiosenna gimnastyka buzi i języka – karta pracy 

2. Pora na ćwiczenia oddechowe i zajączka wielkanocnego. Instrukcja, jak należy 

przygotować zabawkę do ćwiczeń znajdziecie tutaj: 

Wielkanocny zajączek - zabawka oddechowa - Domologo.pl 
 
3. Teraz zapraszam Cię na bajkę logopedyczną pt.: „Trzy łosie”: 

(128) Trzy Łosie - bajka logopedyczna - YouTube 
 

4.  Zagrajmy w „Mecz” 
      Na prostej powierzchni np. stołu w pokoju, kładziemy piłeczkę.                                                   

Proponuję z jednej strony rodzic,  dziecko na przeciwległym boku. Każde z Was 
ma za zadnia tak dmuchać w piłeczkę, żeby strzelić gola przeciwnikowi. 

      Możecie też zrobić mniejsze boisko. Wystarczy narysować na białej kartce A4 
dwie bramki oraz połowę boiska i zabawa może się zacząć J. 

https://drive.google.com/file/d/1wQo7VGAu4x-dapEpKgRv5VrazKmbM4QJ/view?usp=sharing
https://domologo.pl/logopedia/cwiczenia/cwiczenia-oddechowe/wielkanocny-zajaczek-zabawka-oddechowa/
https://www.youtube.com/watch?v=ZXIta708SnQ


 
W ramach terapii pedagogicznej: 

Jeśli chcesz poćwiczyć czytanie skorzystaj z moich magicznych puzzli: 
Czytanie - puzzle  

  

Zapamiętaj układ kół i kolory i sprawdź swoją pamięć                                                                                                     

Znajdź i zakreśl wszystkie figury we wskazanym kształcie                                                                                                         

Połącz rysunek z podpisem                                                                                                                                                    

Wpisz brakujące litery i stwórz wyraz z sylab 

Ćwicząc język angielski wykonaj zadania: 
 
Happy Easter 
 

1. Słownictwo czynne: 

 Easter chick – kurczaczek wielkanocny  

 Easter bunny – zajączek wielkanocny 

 Easter lamb – baranek wielkanocny  

 Easter basket – koszyczek wielkanocny  

 Easter egg - pisanka  

 Chocolate egg – czekoladowe jajko  

 Chocolate bunny – czekoladowy zając 

 
2. Song "Boom chicka boom” 

 
https://www.youtube.com/watch?v=sOVFn2oZXWE 
 

I said A Boom Chicka Boom! (I said A Boom Chicka Boom!) 
Hey Easter Bunny Chicka Boom! (Hey Bunny Chicka Boom!) 
Happy Easter Chicka Rocka Chicka Rocka Chicka Boom!  
(Happy Easter Chicka Rocka Chicka Rocka Chicka Boom!) 
UH-HUH (UH-HUH) OH-YEAH (OH-YEAH)  
One more time. (One more time.) Bunny hop style! 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1lj5LTffZ4kYDEiLf3QwB2ITkmzkLrnlZ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1lj5LTffZ4kYDEiLf3QwB2ITkmzkLrnlZ?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kcHjrnY-BPGbrMRzcd2vdUhWrFtn3o5y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FuxB4qwKHawD65lyYlrZ95_w2dK6PaO_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15enfAjs6yqrBFDIU5UCJK-x0hEQyJL7y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1x4K2c6825e60vw3KtPxZg2PUMRvjVKDX/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=sOVFn2oZXWE


Let’s bunny hop Chicka Boom! (Let’s bunny hop Chicka Boom!) 
Let’s bunny hop Chicka Boom! (Let’s bunny hop Chicka Boom!) 
Let’s bunny hop Chicka Rocka Chicka Rocka Chicka Boom!  
(Let’s bunny hop Chicka Rocka Chicka Rocka Chicka Boom!) 
UH-HUH (UH-HUH) OH-YEAH (OH-YEAH)  
One more time. (One more time.) Flop yours ears style! 
 
Let’s flop our ears Chicka Boom! (Let’s shake a hand Chicka Boom!) 
Let’s flop our ears Chicka Boom! (Let’s shake a hand Chicka Boom!) 
Let’s flop our ears Chicka Rocka Chicka Rocka Chicka Boom!  
(Let’s flop our ears Chicka Rocka Chicka Rocka Chicka Boom!) 
UH-HUH (UH-HUH) OH-YEAH (OH-YEAH)  
One more time. (One more time.) Wiggle nose style! 
 
Wiggle your nose Chicka Boom! (Wiggle your nose Chicka Boom!) 
Wiggle your nose Chicka Boom! (Let’s give a hug Chicka Boom!) 
Wiggle you nose Chicka Rocka Chicka Rocka Chicka Boom! 
(Wiggle you nose Chicka Rocka Chicka Rocka Chicka Boom!) 
UH-HUH (UH-HUH) OH-YEAH (OH-YEAH)  
One more time. (One more time.) Shake your tail style! 
 
Shake your tail Chicka Boom! (Shake your shake tail Chicka Boom!) 
Shake your tail Chicka Boom! (Shake your shake tail Chicka Boom!) 
Shake your tail Chicka Rocka Chicka Rocka Chicka Boom! 
(Shake your tail Chicka Rocka Chicka Rocka Chicka Boom!) 
UH-HUH (UH-HUH) OH-YEAH (OH-YEAH)  
One more time. (One more time.) Bunny pose style! 
 
Bunny Pose Chicka Boom! (Bunny Pose Chicka Boom!) 
Bunny Pose Chicka Boom! (Bunny Pose Chicka Boom!) 
Bunny Pose Chicka Rocka Chicka Rocka Chicka Boom!  
(Bunny Pose  Chicka Rocka Chicka Rocka Chicka Boom!) 
UH-HUH (UH-HUH) OH-YEAH (OH-YEAH)  
One more time. (One more time.) Crunch a carrot style! 
 
(Sing with crunchy voice) 
Crunch a carrot Chicka Boom! (Crunch a carrot Chicka Boom!) 
Crunch a carrot Chicka Boom! (Crunch a carrot Chicka Boom!) 
Crunch a carrot Chicka Rocka Chicka Rocka Chicka Boom!  
(Crunch a carrot Chicka Rocka Chicka Rocka Chicka Boom!) 
UH-HUH (UH-HUH) OH-YEAH (OH-YEAH)  
One more time. (One more time.) Wait this carrot is so crunchy and sweet! I’m 
excited!! Now I know why bunnies hop! 

 
3. Worksheet – Udekoruj pisankę 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMATYKA KOMPLEKSOWA: ROLNIK I JEGO 
GOSPODARSTWO (06.04. – 09.04.2021) 

 
Proponowane gimnastyczne wprowadzenie każdego dnia w kolejnym tygodniu 
 
  Zestaw ćwiczeń – zestaw łatwiejszy 
 

            
 
Temat dnia 6.04.2021 wtorek-Rolnik mieszka na wsi 
 

1. Wysłuchanie piosenki o farmie dziadka: 
 

           
 
       Piosenka-Dziadek fajną farmę miał 
 
 

2. Oglądanie bajki - z wizytą na wsi – Kto mieszka na wsi? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WbMKgaPPAs0
https://www.youtube.com/watch?v=fUX5kYzzi5Q
https://www.youtube.com/watch?v=fUX5kYzzi5Q
https://www.youtube.com/watch?v=p-yVXcEXgH0
https://www.youtube.com/watch?v=WbMKgaPPAs0


3. Zabawa wzrokowa dla znawców zwierząt – tablica z cieniami i wytnij 
zwierzątko i nakryj jego cień 

 
4. Kolorowanka – farma z kodowaniem 

 
 

 
Temat dnia 7.04.2021 środa- Wiejska zagroda 
 

1. Dzisiaj zabawa z prezentacja multimedialną –„Wiejska zagroda”: 

.Obejrzyjcie obrazki  i zauważcie kto kolejno pojawia się na obrazkach, na 

pewno znacie te nazwy. Posłuchajcie jak rodzic opowiada. Uważnie słuchajcie 

czy się nie myli? 

 
Prezentacja multimedialna 

Klip video 

 

WZÓR OPOWIADANIA DO PREZENTACJI DLA RODZICA 

(to tylko propozycja , ja zawsze improwizuję podczas prezentacji ) 

To jest Tomek i jego czworonożny przyjaciel – pies Kajtek. 

Tomek wraz ze swoimi rodzicami i siostrą Anią mieszka na wsi. 

https://drive.google.com/file/d/1AVI9uvC14rmMZ1mHE5bNGohfbdH7T_Kp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zVAtjcrqCtMBgJkCRV9jg46bLRkSR9hP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zVAtjcrqCtMBgJkCRV9jg46bLRkSR9hP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1r4T8UEQCaUfhKHXtRO3yjk_-L7aYEH6w/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1r4T8UEQCaUfhKHXtRO3yjk_-L7aYEH6w/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ttra9p1uu6CjY10rNIv0TfzmmqiMFyo5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ttra9p1uu6CjY10rNIv0TfzmmqiMFyo5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ttra9p1uu6CjY10rNIv0TfzmmqiMFyo5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1r4T8UEQCaUfhKHXtRO3yjk_-L7aYEH6w/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ttra9p1uu6CjY10rNIv0TfzmmqiMFyo5/view?usp=sharing


Mają tam swoje gospodarstwo. Obok domu widać traktor taty i samochód 

mamy. Jest też kurnik dla kur, na którym zawsze przesiaduje kogut, który 

budzi nas co ranek swoim głośnym KUKURYKU! 

Obok stoi wielka, czerwona stodoła. To dom dla naszych dwóch koni i krów. 

W naszej zagrodzie nie zabrakło również gęsi, indyków i kaczek, które 

pluskają się w stawie. Jest także świnka Chrumka co tapla się w błocie od 

rana. 

Razem z siostrą bardzo lubimy pomagać rodzicom przy wszystkich 

zwierzętach… 

Jednak to nie wszyscy nasi podopieczni. Zaraz za naszą farmą na wzgórzu 

pasą się owce i kozy. Pilnuje ich mój Kajtek. Mamy jeszcze kota Łasucha, to 

Ani ulubieniec. Wesoło na naszej wsi mijają nam dni… 

 

Następnie wykonajcie zadania z prezentacji: 

 

1.Dokończ wg wzoru 

2.Powiedz gdzie jest więcej a gdzie mniej? 

3.Podziel nazwy zwierząt na sylaby 

4.Znajdź różnice 

          
 

 
 
 
Temat dnia 8.04.2021 środa-Zadania z wiejskiego podwórka 
 

1. Czy wiesz kto gdzie mieszka? 

Zagadka – połącz zwierzę z domem 

 
2. Poszukaj mój dom 

Zagadka - labirynt 
 

https://s8298.chomikuj.pl/ChomikImage.aspx?e=8VVG9wHJ_GvK7M7y3INXZqlj0cjMIDL9YJDP_enZVvjv6d_XjJsL4_MuVflE8OMyYBgwroylL_WUbwj7yaNDz4sbOvrhphW0e-7ZCVP_ECmwIVk3nnTTSy2_30U--WK7GqAscVQUDH0KoBK0HllZTY6dCoGZc8FXpQ6YJDq6lD--ZKzno6w0f4OOGxpda-SyOQ-GF6xafA3-5l7j-HNa--GJhQReakbmHk9U_2ZgAq9cp9amsG38eFh4ysGoXDoCqZmChxEiAbWCqTPJ5vnA0PJPrrcyMLdifCnfXPXEobg-xXkn9C1HIzdwgNsOa30hN1ErVYRa5-zNklV1F9Kadg&pv=2
https://s9092.chomikuj.pl/ChomikImage.aspx?e=G8J6EPtwF7CoMQNpae-jBMIsLrrgxei-bgfRxLADOvWkVxWVh4Cw_ZVoJFxu19sbBedL621dYxliN64TeVwzW_gt_iLjfhXFtzqiBJLKt7iUXKIH6u6Q9eMyyCQ4tTNfUSYef7KdeCv-TC7UWjB35yN9b9Ruh98xKla9DCHzdi8GCODuFxSrO38GIkRFHh6DwZP6RVnuTMDxD8iqCUCp40Y1t07Gd4ZinlLat_YOzxWVpEcMFaJdqWIedwhZOq_XaoNhNlmhSV_ZXYpmrsx-4XBi7uwdA4FJRrdTCrTcERwDqezSRRF9b-KGen1lS0KsHrFPaZSRrrqrpa-DlIihfw&pv=2


            
3. Matematyczny labirynt- policz uważnie i wpisuj wyniki: 

Karta pracy tutaj 
 

            
4. Karty pracy dla wytrwałych - Wydrukuj, pomyśl, rozwiąż 

5. Puzzle paskowe- Wiejskie układanki  

6. Kotek i piesek –rysowane wierszyki 

Kanał rysunkowy- kotek 
Kanał rysunkowy- piesek 

 
Temat dnia 9.04.2021 piątek-Jak powstaje chleb? 
 

1. Obejrzyj film „Od ziarenka do bochenka” a przypomnisz sobie jak powstaje 
chleb: 
 
Film OD ZIARENKA DO BOCHENKA 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=od+ziarenka+do+bochenka
https://drive.google.com/file/d/1VsLyoq0gjYihRVrxdIg2zHXzsOyhT31k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VsLyoq0gjYihRVrxdIg2zHXzsOyhT31k/view?usp=sharing
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/03/WIEJSKA-ZAGRODA-KARTY-PRACY.pdf
https://drive.google.com/file/d/1bs4hIGYUF4JjLV1o7Xf-wztM8ipLqGdm/view
https://www.youtube.com/watch?v=ONbQrMP9-3o
https://www.youtube.com/watch?v=jqBh7EtFyG8
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=od+ziarenka+do+bochenka
https://drive.google.com/file/d/1VsLyoq0gjYihRVrxdIg2zHXzsOyhT31k/view?usp=sharing


Jak uporządkujesz obrazki? Czy ich kolejność jest prawidłowa? Dlaczego? 

Pokaż palcem po kolei i opowiedz: 

 

 
2. Rodzaje pieczywa- które z nich najbardziej lubisz? Czy wiesz które pieczywo 

jest najzdrowsze? Jak się ono nazywa? (żytnie) 

  

 
 



 
3. Ćwiczenie grafomotoryczne – rysuj dokładnie po przerywanych liniach – czy 

wiesz co przedstawia karta pracy? 

 

Karta pracy tutaj - młyn 

 
  

 

 

4. Dzisiaj masz zadanie specjalne – zrób kanapki 

dla rodziny  

Poniżej kilka inspiracji: 

 
  
Zabawy logopedyczne w tym tygodniu: 
 

1. Zapraszam Cię teraz na krótką gimnastykę buzi i języka pt.: ‘Słoneczko 

stroi miny”: 

- Wydrukuj, wytnij,  można zalaminować lub nakleić na kartonie. 

- Rozłóż na stole obrazkiem w dół. 

- Zadaniem dziecka wylosować kartę, przyjrzeć się jej i naśladować (podczas 

zabawy można wykorzystać lustro). 

https://drive.google.com/file/d/1TTPlrTV34gWDf5ysV7UsxdHh1iZKDPks/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TTPlrTV34gWDf5ysV7UsxdHh1iZKDPks/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TTPlrTV34gWDf5ysV7UsxdHh1iZKDPks/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TTPlrTV34gWDf5ysV7UsxdHh1iZKDPks/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TTPlrTV34gWDf5ysV7UsxdHh1iZKDPks/view?usp=sharing


- Jeżeli dziecku uda się powtórzyć minkę – zatrzymuje kartę (punkt). 

- Wygrywa ta osoba, która zgromadzi najwięcej kart – punktów. 

 

*możesz włożyć też karty do pudełka lub woreczka płóciennego i losować z niego. 

 

Karta pracy „słońce-miny-1”  

Karta pracy „słońce-miny-2” 

 

 

2. Ćwiczenia oddechowe na każdy dzień: proponuję Wam króciutkie 

ćwiczenie oddechowe o wielkim znaczeniu – recytacja krótkiego, rymowanego 

tekstu na jednym oddechu.  

 „Kura” 

Nabieramy powietrze nosem i na jednym oddechu mówimy tekst: 

Siedzi kura w koszyku, liczy jaja do szyku: jedno jajo, drugie jajo, trzecie jajo… 

I liczymy do tylu, do ilu potrafimy najwięcej:) 

„Rosół” 

Siedzi chłop przy stole liczy oka w rosole: jedno oko, drugie oko, trzecie oko… 

„Wrony” 

Pierwsza wrona bez ogona, druga wrona bez ogona, trzecia wrona bez ogona…. a 

trzynasta ogoniasta! 

 

3. Czas na grę. Memo- samogłoski czyli znajdź parę. Powodzenia! 

memo "samogłoski" - Łączenie w pary (wordwall.net) 

 

4. Na koniec zapraszam Was na bajkę logopedyczną pt.” Wiewiórka sprząta 

swoje mieszkanie”: 

(129) Bajka logopedyczna - YouTube 

 

W ramach terapii pedagogicznej: 
 
Wiosenna książeczka aktywizująca z klikaniem – poczytaj i obejrzyj razem z 

dzieckiem. Pamiętaj ,że to jest całkowicie magiczna książka , którą można wszędzie 
klikać i poznawać nowe wiadomości. Rozwiążcie ciekawe dla dziecka zadania. 
 
Klikana książeczka-uwaga magia 

 

 

Znajdź i zakreśl wskazane figury                                                                                                                     

Znajdź i zakreśl wszystkie ciągi figur                                                                                                            

Nazwij zwierzęta i wpisz pierwszą literę nazwy 1                                                                                    

Podpisz rysunki jak potrafisz 

 
 

https://view.genial.ly/5e78b40aa330b30dbe6a4156/learning-experience-didactic-unit-wiosenna-ksiazeczka
https://drive.google.com/file/d/1JZv47C7cfJGQMGz4Z1Dp4pdBsKd5lvrg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pHE7fBto9EuHm8DW8IWQvYYxsoVcCPpO/view?usp=sharing
https://wordwall.net/pl/resource/1158269/memo-samogłoski
https://www.youtube.com/watch?v=ICRY3r7tfkU
https://view.genial.ly/5e78b40aa330b30dbe6a4156/learning-experience-didactic-unit-wiosenna-ksiazeczka
https://view.genial.ly/5e78b40aa330b30dbe6a4156/learning-experience-didactic-unit-wiosenna-ksiazeczka
file:///C:/Users/Acer/Desktop/Znajdź%20i%20zakreśl%20figury%20w%20podanym%20kolorze
file:///C:/Users/Acer/Desktop/Znajź%20i%20zakreśl%20wszystkie%20ciągi%20figur
https://drive.google.com/file/d/19ar5y_kvyoJS6Zeb37y9X0KMHnXA1-Xx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EGnCk3AnLUolsI92YgW61VSBGwu2E-4g/view?usp=sharing


Ćwicząc język angielski wykonaj zadania: 
 
Happy Easter – part II 

4. Słownictwo: 

 Easter chick – kurczaczek wielkanocny  

 Easter bunny – zajączek wielkanocny 

 Easter lamb – baranek wielkanocny  

 Easter basket – koszyczek wielkanocny  

 Easter egg - pisanka  

 Chocolate egg – czekoladowe jajko  

 Chocolate bunny – czekoladowy zając 

 

5. Song "Ten Easter bunnies” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Tyyh8rhwKQ8 

1 little, 2 little, 3 easter bunnies, 
4 little, 5 little, 6 easter bunnies 
7 little, 8 little 9 little 10 easter bunnies 
hopping all around! 
 
hop hop hop  STOP! 
hop hop hop STOP! 
hop hop hop  STOP! 
hop hop STOP! 
 
1 little, 2 little, 3 easter bunnies, 
4 little, 5 little, 6 easter bunnies 
7 little, 8 little 9 little 10 easter bunnies 
running all around! 
 
run run run  STOP! 
run run run STOP! 
run run run  STOP! 
run run STOP! 
 
1 little, 2 little, 3 easter bunnies, 
4 little, 5 little, 6 easter bunnies 
7 little, 8 little 9 little 10 easter bunnies 
walking all around! 
 
walk walk walk STOP! 
walk walk walk STOP! 
walk walk walk  STOP! 
walk walk STOP! 
 
1 little, 2 little, 3 easter bunnies, 
4 little, 5 little, 6 easter bunnies 
7 little, 8 little 9 little 10 easter bunnies 
skipping all around! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Tyyh8rhwKQ8


skip skip skip STOP! 
skip skip skip STOP! 
skip skip skip  STOP! 
skip skip STOP! 
 

6. Worksheet – Ułóż zajączki w odpowiedniej kolejności od 1-10. 

 

 
 
 
 
    



 


