
Drodzy Rodzice i kochane dzieciaki! 

Nadal zostajemy w domach i nie możemy spotykać się  

w przedszkolu, dlatego kolejna porcja zadań i zabaw do 

wykonania w domu. 

Mamy nadzieję, że udało Wam się skorzystać z pogody -  trochę 

wyjść na spacer. 

Z niecierpliwością czekamy na nasze spotkanie w przedszkolu 😊 

Czas ruszyć do zadań : 

 

Poniedziałek - 4.05.2020 

1. Zaczynamy od porannej gimnastyki przy muzyce (Rodzice 

proszę zwrócić uwagę na prawidłowe pokazywanie prawej 

lub lewej ręki/nogi):   

https://www.youtube.com/watch?v=5OtqedVBlMg 

2. Dziś jest 4 dzień nowego miesiąca, który nazywa się ... . 

Tak MAJ, dzielimy na sylaby i na głoski  

Lulek i Rózia oraz krasnal Tadzio nauczą Was nazw miesięcy 

(pewnie już część dobrze pamiętacie) 

https://www.youtube.com/watch?v=mUXa5Hg_QzI 

3. Proszę poszukacie w swoim pokoju Waszej ulubionej książki,  

już macie ? To spróbujcie powiedzieć co to jest książka? 

Posłuchajcie piosenkę o książce  

https://www.youtube.com/watch?v=2k13EM6NtCgZ 

4. Zaprojektujcie – stwórzcie okładkę swojej ulubionej książki 

(zał. 1a lub zał. 1 ) 

5. Zadanie na popołudnie – zróbcie porządek w swojej domowej 

biblioteczce  

https://www.youtube.com/watch?v=5OtqedVBlMg
https://www.youtube.com/watch?v=mUXa5Hg_QzI
https://www.youtube.com/watch?v=2k13EM6NtCgZ


 

Wtorek - 5.05.2020 

1. Przypomnijmy sobie piosenkę i trochę się poruszajmy: 

https://www.youtube.com/watch?v=yajQTJ1EgRA 

2. Skoro już obudziliśmy to poszukajcie drogi w labiryncie 

(zał. 2) 

3. Posłuchacie wiersza o Smutnej książeczce: 

 

„Smutna książeczka” 

Pewnego dnia ze swej półeczki, 

skoczyły na ziemię wszystkie książeczki. 

Razem tańczyły, razem śpiewały, 

I bardzo dobrze się rozumiały. 

Lecz jedna książeczka w kącie została, 

taka samotna i taka mała. 

Bo wczoraj Basia, jedna z dziewczynek, 

karteczki z niej powyrywała 

i długopisem strony popisała. 

Cichutko w kącie książeczka płakała, 

bo do czytania się nie nadawała. 

Pamiętajcie zatem dzieci kochane, 

że książeczki chcą i lubią być szanowane. 

Autor: Olga Adamowicz 

 

Jak myślicie co lubią a czego nie lubią książki? 

 

Sprawdźcie w swojej biblioteczce może warto poprosić 

kogoś z dorosłych o pomoc w naprawieniu książeczki,  

a może odłożyć jakieś i go wrócimy do przeszkolą położyć 

do „Kącika wędrującej książki”.  

https://www.youtube.com/watch?v=yajQTJ1EgRA


4. W zał. 3 znajdziecie kolorowanki z informacjami co lubią 

a czego nie lubią książki – pokolorujcie je starannie  

5. Posłuchajcie dzisiaj bajki o Basi  

https://www.youtube.com/watch?v=1qj0GhoAHF8&fbclid

=IwAR0LLgNuw5-

2rOrsgMGKKtPGnvAseR_3_Aoao8llKrde8n8Y4JdPb1mA

AFM 

 

Środa - 06.05.2020 

1. Posłuchajcie i pokazujcie: Pomagator 

https://www.youtube.com/watch?v=n7v7XaazYGo 

2. Nim książka trafi w Wasze ręce musi przebyć długą drogę : 

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

3. Pokolorujcie obrazki, następnie wytnijcie i ułóżcie w 

odpowiedniej kolejności Jak powstaje książka (zał. Historyjka 

obrazkowa) 

4. Na początku wyrazu książka jest głoska … tak, poszukajcie 

szybko klocków lub koralików będą Wam służyły za punkty. 

Pamiętacie, że w języku polskim jest najwięcej wyrazów na 

głoskę k to kto zna więcej Ty, mama czy tata – za każdą dobrą 

odpowiedź jest punkt – na koniec przeliczcie kto ma ich więcej i 

sprawdzicie o ile. 

5. Dziś spotkanie z  RODZINA TREFLIKÓW - Sezon 4 - odc. 13 

- "Warto czytać" 

 https://www.youtube.com/watch?v=jc-OfE8YI_4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1qj0GhoAHF8&fbclid=IwAR0LLgNuw5-2rOrsgMGKKtPGnvAseR_3_Aoao8llKrde8n8Y4JdPb1mAAFM
https://www.youtube.com/watch?v=1qj0GhoAHF8&fbclid=IwAR0LLgNuw5-2rOrsgMGKKtPGnvAseR_3_Aoao8llKrde8n8Y4JdPb1mAAFM
https://www.youtube.com/watch?v=1qj0GhoAHF8&fbclid=IwAR0LLgNuw5-2rOrsgMGKKtPGnvAseR_3_Aoao8llKrde8n8Y4JdPb1mAAFM
https://www.youtube.com/watch?v=1qj0GhoAHF8&fbclid=IwAR0LLgNuw5-2rOrsgMGKKtPGnvAseR_3_Aoao8llKrde8n8Y4JdPb1mAAFM
https://www.youtube.com/watch?v=n7v7XaazYGo
https://www.youtube.com/watch?v=jgcWVmLqKTk
https://www.youtube.com/watch?v=jc-OfE8YI_4


Czwartek - 7.05.2020 

1. Zabawa na początek dnia to : Magiczna liczbę 7 

https://www.youtube.com/watch?v=1ZrVWo2-_rc  

( spróbujcie nauczyć swoich domowników i wymyślać ruchy 

na: tak jest 1, tak jest 2….) i nasz tydzień ma siedem dni – 

czyli poniedziałek, wtorek … a dziś jaki mamy dzień 

tygodnia? Pamiętacie jaka jest pora roku? A miesiąc to ? to 

były proste pytania 😊 

2. Pamiętacie wierszyk, którym czasami rozpoczynaliśmy 

czytanie bajki? 

Gadu gadu gadka to książki okładka, która dla  

Was się otwiera i w świat bajek Was zabiera … 

Co zrobić, żeby odszukać w książce stronę, na której 

przerwaliśmy czytanie jak ? 

 

Dziś mamy dla Was propozycje wykonajcie zakładkę do 

Waszej ulubionej książki a może podarujecie ją komuś : 

Oto różne rodzaje zakładek wybierzcie która Wam się 

najbardziej podoba i wykonajcie: 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1ZrVWo2-_rc


 

https://www.mamawdomu.pl/2018/07/narozne-zakladki.html 

na tej stronie znajduje się instrukcja wykonania, 

 

 

https://www.mamawdomu.pl/2018/07/narozne-zakladki.html


Inspiracja z Superkid  

 

https://biblioteka.jastrzebie.pl/franklin-i-ksiazka-z-biblioteki-

filia-nr-5 

 

3. Czas na krótki relaks przy Książka bez obrazków, czyta 

Maciej Stuhr 

https://www.youtube.com/watch?v=y9sqfepiFgM 

mam nadzieje, że śmialiście się jak te dzieciaki. 

4. Czas na trochę pracy (zał. 4) 

 

 

https://biblioteka.jastrzebie.pl/franklin-i-ksiazka-z-biblioteki-filia-nr-5
https://biblioteka.jastrzebie.pl/franklin-i-ksiazka-z-biblioteki-filia-nr-5
https://www.youtube.com/watch?v=y9sqfepiFgM


Piątek - 8.05.2020 

1. Dziś na początek przypomnijmy sobie piosenkę : Góry do 

góry https://www.youtube.com/watch?v=sdQGqO9xuao 

2. Przygotujcie sobie 10 książeczek, które posłużą nam do 

zabaw  

a. Połóżcie wszystkie książki przed sobą  

b. Wybierzcie 2 i połóżcie po swojej prawej stronie 

(zostawcie je tam) 

c. Wybierzcie 3 i połóżcie za sobą 

d. Ile książek zostało przed Wami? 

e. Przełóżcie z powrotem wszystkie książki przed siebie  

f. Rozłóżcie książki tak abyście po swojej prawej stronie 

mieli ich więcej niż po lewej. 

g. Rozłóżcie książki jedną koło drugiej tak żeby było widać 

okładki 

h. Opiszcie jak wygląda trzecia książka, a jak wygląd 

siódma. 

i. Która książka jest największa?  

Odłóżcie książki do swojej biblioteczki  

3.  Kto zna Kaczkę dziwaczkę? Jeśli nie znacie to ją poznacie 

a kto zna ten śpiewa : 

https://www.youtube.com/watch?v=EOI3V021XVA 

4.  Znajdźcie różnice w obrazkach pt. Kaczka dziwaczka  (zał. 

10-roznic-kaczka-dziwaczka) 

 

Kilka zabaw dodatkowych: 

Uzupełnić zadania w Waszych książkach pomocniczych  

 

https://www.youtube.com/watch?v=sdQGqO9xuao
https://www.youtube.com/watch?v=EOI3V021XVA


Załącznik nr 1 

 

 



Załącznik nr 1a 

 

 



Załącznik nr 2 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 4 

 

 

 



 

Załącznik – historyjka obrazkowa 

 

 

 



 

Załącznik – 10 różnic kaczka dziwaczka 

 

 

 



 

Załącznik – moc przytulasów 

 

 

 

 


