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1. Poniewa�  ruch to zdrowie o czym nale
rozgrzewk�  z j� zykiem angielski
rodze� stwo. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ju8W_SX_wy4
 

2. Przeczytaj dziecku wiersz

Po podwórku chodz�  puchate kaczuszki
W piasku grzebie kurka, co ma 
S�  indyki strojne w czerwone korale
- wszystkie wygl� daj�  naprawd
Konie stoj�  w stajni, a krowy w oborze,
Piesek troch�  w domu, a troch
G��  usiad
a w trawie z ma
ymi g
A kot zawsze chodzi swoimi drogami.

 

Porozmawiaj z dzieckiem na temat tre
podwórka wymienia si�  w wierszu? Gdzie znajduje si
Jak nazywaj�  si�  budynki gospodarcze, w których mieszkaj
Wykonaj zadania ze str. 14 i 15 w kartach pracy nr 5.
 

3. Ogl� dnij film edukacyjny pt: „
poni� ej. 

           https://www.youtube.com/watch?v=xrgowwp1V

4. Jakie produkty zosta
y zrobione z mleka? 
 

5. Pos
uchaj odg
osów zwierz
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 ruch to zdrowie o czym nale� y ca
y czas pami� ta�
� zykiem angielskim. Zapro� cie do niej równie�  swoich rodziców i 

https://www.youtube.com/watch?v=ju8W_SX_wy4 

Przeczytaj dziecku wiersz Maciejki Mazan „Na podwórku”. 

�  puchate kaczuszki 
W piasku grzebie kurka, co ma � ó
te nó� ki, 

 indyki strojne w czerwone korale 
� �  naprawd�  wspaniale! 

 w stajni, a krowy w oborze, 
 w domu, a troch�  na dworze,� 

 usiad
a w trawie z ma
ymi g� skami, 
A kot zawsze chodzi swoimi drogami. 

Porozmawiaj z dzieckiem na temat tre� ci wiersza. Przyk
adowe pytania: Jakich mieszka
�  w wierszu? Gdzie znajduje si�  to podwórko, na wsi, czy w mie

 budynki gospodarcze, w których mieszkaj�  zwierz� ta? 
Wykonaj zadania ze str. 14 i 15 w kartach pracy nr 5. 

dnij film edukacyjny pt: „Zwierz� ta w gospodarstwie rolnym na wsi

https://www.youtube.com/watch?v=xrgowwp1V-U 

Jakie produkty zosta
y zrobione z mleka? – wykonaj � wiczenie 1 ze str. 12 w KP5.

w zwierz� t ze wsi i spróbuj odgadn��  ich nazw� . Link poni
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� ta�  zapraszamy na 
�  swoich rodziców i 

ci wiersza. Przyk
adowe pytania: Jakich mieszka� ców 
 to podwórko, na wsi, czy w mie� cie? 

gospodarstwie rolnym na wsi”. Link 

wiczenie 1 ze str. 12 w KP5. 

. Link poni� ej. 



 
https://www.youtube.com/watch?v=VL7s-ENTyXo�
�

6. Zapoznanie z literk�  „K”. Link poni � ej.� 
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           https://www.youtube.com/watch?v=VL7s-ENTyXo 

Spróbujcie samodzielnie np. za pomoc�  klocków u
o� y�  dzia
ania z dodawaniem. 

9. Poniewa�  rola pszczó
 w naszym � yciu jest bardzo wa� na o czym oczywi� cie na 
pewno wiecie, ogl� dnijcie filmik po� wi� cony ich � yciu i znaczeniu. Nast� pnie 
wykonajcie zadanie w KP5 str. 18 oraz � w. 2 i 3 str. 19. 
 
Cz.1 
https://www.youtube.com/watch?v=LMLSxZJTNnE 
 
Cz.2 
https://www.youtube.com/watch?v=PX8JKShqt9c 
  
Cz. 3 
https://www.youtube.com/watch?v=exknqkNNFGg 
 

10. Zabawa plastyczna „	� ka”. We�  kartk�  papieru, kredk�  i post� puj zgodnie z 
instrukcj� : 
Narysuj w prawym górnym rogu kartki s
o� ce. 
W lewym górnym rogu kartki narysuj chmur� . 
W prawym dolnym rogu kartki narysuj krow� . 
Na � rodku kartki narysuj kwiatki. 
W lewym dolnym rogu kartki narysuj konia.� 
Brawo! 
 
Teraz poka�  swoj�  prac�  rodzicowi. Jego zadaniem b� dzie zadawa�  ci pytania, co i 
gdzie znajduje si�  na kartce np. Gdzie narysowa
e�  krow� ? 
 

11. Nadszed
 czas na sprawdzenie twojego zmys
u s
uchu. Usi� d�  na dywanie, zamknij 
oczy i przez chwil�  pos
uchaj d� wi� ków dobiegaj� cych zza okna. Co s
yszysz? 
Opowiedz o tym rodzicom. 
 



12. Wykonaj � wiczenie oddechowe pt: „Na 

kartk�  papieru. Zrób wdechy i wydechy 
przez nos, usta powinny by
 
 
 
 

 

wiczenie oddechowe pt: „Na 
� ce”. Po
ó�  si�  na plecach k
ad
 papieru. Zrób wdechy i wydechy – pami� taj, aby powietrze nabiera

s, usta powinny by�  zamkni� te. 

 na plecach k
ad� c na brzuchu 
taj, aby powietrze nabiera�  ca
y czas 


