
WITAJCIE KOCHANI! 

W tym tygodniu zajmiemy się zwierzętami  żyjącymi na wsi. Zobaczycie ciekawe 

filmiki, przypomnicie sobie literkę „K”, a także dowiecie się co oznacza znak „+” 

(plus)  i jak go stosować. Będzie też czas na trochę relaksu. 

Ponieważ większość z Was posiada już książkę z kartami pracy (nr 5), to przy 

niektórych zadaniach będzie podany numer strony, którą należy uzupełnić. To na 

pewno ułatwi Wam pracę z książką i będziecie systematycznie uzupełniać 

właściwe  zadania na dany tydzień.  

Miłej pracy i powodzenia!  

 

1. Ponieważ ruch to zdrowie o czym należy cały czas pamiętać zapraszamy na 

rozgrzewkę z językiem angielskim. Zaproście do niej również swoich rodziców i 

rodzeństwo. 

 

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

 

2. Przeczytaj dziecku wiersz Maciejki Mazan „Na podwórku”. 

Po podwórku chodzą puchate kaczuszki 

W piasku grzebie kurka, co ma żółte nóżki, 

Są indyki strojne w czerwone korale 

- wszystkie wyglądają naprawdę wspaniale! 

Konie stoją w stajni, a krowy w oborze, 

Piesek trochę w domu, a trochę na dworze,  
Gęś usiadła w trawie z małymi gąskami, 

A kot zawsze chodzi swoimi drogami. 

 

Porozmawiaj z dzieckiem na temat treści wiersza. Przykładowe pytania: Jakich mieszkańców 

podwórka wymienia się w wierszu? Gdzie znajduje się to podwórko, na wsi, czy w mieście? 

Jak nazywają się budynki gospodarcze, w których mieszkają zwierzęta? 

Wykonaj zadania ze str. 14 i 15 w kartach pracy nr 5. 

 

3. Oglądnij film edukacyjny pt: „Zwierzęta w gospodarstwie rolnym na wsi”. Link 

poniżej. 

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

4. Jakie produkty zostały zrobione z mleka? – wykonaj ćwiczenie 1 ze str. 12 w KP5. 

 

5. Posłuchaj odgłosów zwierząt ze wsi i spróbuj odgadnąć ich nazwę. Link poniżej. 

https://www.youtube.com/watch?v=ju8W_SX_wy4
https://www.youtube.com/watch?v=xrgowwp1V-U


 

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

 

6. Zapoznanie z literką „K”. Link poniżej.  

       https://www.youtube.com/watch?v=OgpmD9MUego&ab_channel=AbcZabawa 

7. Omówienie z dzieckiem  historyjnki, która przydażyła się Trampolinkowi i Karolowi – KP5 str. 

16-17. Jeśli chcesz możesz spróbować samodzielnie przeczytać tekst przy obrazkach. 

Zastanów się jakie jeszcze słowa zawierają głoskę „K”. 

 

8. Zobaczcie krótki filmik dzięki, któremu dowiecie się jak stosować znak plusa (+). Następnie 

uzupełnijcie ćw. 2, 3 i 4 w KP5 str. 12-13. 

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

Spróbujcie samodzielnie np. za pomocą klocków ułożyć działania z dodawaniem. 

9. Ponieważ rola pszczół w naszym życiu jest bardzo ważna o czym oczywiście na 

pewno wiecie, oglądnijcie filmik poświęcony ich życiu i znaczeniu. Następnie 

wykonajcie zadanie w KP5 str. 18 oraz ćw. 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 „Łąka”. Weź kartkę papieru, kredkę i postępuj zgodnie z 

instrukcją: 

Narysuj w prawym górnym rogu kartki słońce. 

W lewym górnym rogu kartki narysuj chmurę. 

W prawym dolnym rogu kartki narysuj krowę. 

Na środku kartki narysuj kwiatki. 

W lewym dolnym rogu kartki narysuj konia. 

Brawo! 

 

Teraz pokaż swoją pracę rodzicowi. Jego zadaniem będzie zadawać ci pytania, co i 

gdzie znajduje się na kartce np. Gdzie narysowałeś krowę? 

 

11. Nadszedł czas ma sprawdzenie twojego zmysłu słuchu. Usiądź na dywanie, zamknij 

oczy i przez chwilę posłuchaj dźwięków dobiegających zza okna. Co słyszysz? 

Opowiedz o tym rodzicom. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VL7s-ENTyXo
https://www.youtube.com/watch?v=OgpmD9MUego&ab_channel=AbcZabawa
https://www.youtube.com/watch?v=VL7s-ENTyXo
https://www.youtube.com/watch?v=LMLSxZJTNnE
https://www.youtube.com/watch?v=PX8JKShqt9c
https://www.youtube.com/watch?v=exknqkNNFGg


12. Wykonaj ćwiczenie oddechowe pt: „Na łące”. Połóż się na plecach kładąc na brzuchu 

kartkę papieru. Zrób wdechy i wydechy – pamiętaj, aby powietrze nabierać cały czas 

przez nos, usta powinny być zamknięte. 

 

 

 

 

 


