
Witam 

 

28.05 

 

1. Powiedz jakie są potrzeby, pragnienia, zajęcia i zabawy dzieci na całym świecie 

2. Karty pracy 4 str. 54 

3. Wykonaj grzechotkę - wykorzystaj dowolny pojemnik, groch , fasolę lub kamyki. 

4. Podróże z globusem - gdzie chciałabyś/chciałbyś wybrać się w niezwykłą podróż. 

 

29.05 

 

1. Sprawdź w co lubią się bawić dzieci - karty pracy 4 str. 55 

W jakie zabawy Ty najbardziej lubisz się bawić. 

2. Książka str. 136-137 

3. Karty pracy 4 str. 56 zad. 2 

4. Posłuchaj wiersza pt. "Dzieci" 

 

Wszystkie dzieci 

na całym świecie 

są takie same 

lubią skakać na jednej nodze 

i lubią zanudzać mamę. 

Wszystkie dzieci na całym świecie 

śpiewają wesołe piosenki 

i byle kamyk i byle szkiełko 

biorą jak skarb do ręki. 

Podobno dzieci na całym świecie 

bywają niegrzeczne czasem, 

lecz to nie u nas, 

nie w naszym mieście -  

to gdzieś za górą, za lasem.... 

 

Co lubią robić wszystkie dzieci na całym świecie? 

Jakie zabawy lubią najbardziej? 

 

Karty pracy 4 str. 57 

 

2.06 

 

1. Karty pracy 4 str 35 

2. Powiedz jakie prace można wykonać wiosną w ogrodzie 

3. Książka str. 126-127 - porównaj ilustracje 

4. Karty pracy 4 str. 36 

5. Zabawa matematyczna - będą do niej potrzebne guziki lub fasolki. 

- W ogródku Oli wyrosły kwiaty: 2 bratki, 2 tulipany i 1 żonkil. Ile kwiatów wyrosło w 

ogródku Oli? 

- Na podwórku biegały 3 kaczki i 2 kury. Ile ptaków domowych biegało po podwórku? 

- Do ogródka Zosi przyleciały 3 wróble i 2 sikorki. Ile ptaków jest w ogródku Zosi? 

- Nad łąką fruwają 4 motyle i 1 pszczoła. Ile owadów fruwa nad łąką? 

 



3.06 

 

1. Karty pracy 4 str. 37 

2. Jakie kwiaty i warzywa rosną w Twoim ogródku? 

3. Karty pracy 4 str.38 

 

4.06 

 

1. Zobacz jak wygląda wiosenna łąka. Wymień owady, które można na niej spotkać. 

2. Karty pracy 4 str.39-40 

3. Namaluj wiosenną łąkę 

 

Pozdrawiam 
 


