
                                            JUŻ WIEM , UM IEM , POTRAFIĘ.  

JESTEM  GOTOWY DO SZKOŁY            

GRUPA 4 

Jestem już taki silny, 

Że mógłbym podnieść świat, 

I jestem bardzo duży, 

Bo kończę siedem lat. 

I tyle mam rozumu 

I taki jestem wesoły, 

Że chciałbym jak najszybciej 

Pójść do prawdziwej szkoły. 

PONIEDZIAŁEK 

Słuchanie wiersza Anny Słomińskiej „Szkoła”. 

Szkoła 
Myślę – szkoła jest dla ludzi, 

chociaż uczeń w niej się trudzi. 

Tu z literek słowa składa, 
z cyferkami też się zmaga. 

Czyta książki oraz wiersze, 

uczy się, co robią świerszcze. 

Zmienia nutki na piosenki, 
kredką tworzy świat maleńki. 

W czasie przerwy z kolegami 

powygłupia się czasami. 
Tu zabawa i nauka 

jest dla prawdziwego zucha. 

Ale po co? – ktoś zapyta. 
A no po to, moi mili, 

byśmy w życiu mądrzy byli! 

 
Omówienie treści: 
–– O czym opowiada wiersz? 

–– Kto opowiada w wierszu o szkole? 

–– Co nas czeka w szkole? 

–– Jak należy zachowywać się na lekcji, a jak na przerwie? 

–– Dlaczego chodzimy do szkoły? 

–– Jak wyobrażacie sobie swój dzień w szkole? 

 

Zabawa dydaktyczna „W szkole”. 

Zapraszamy dzieci na szkolne zajęcia: 



–– „Znamy litery” – układanie wyrazów związanych ze szkołą: plecak, długopis, ławka, 

lekcja, tablica, kreda, klasa.(litery, głoski – kartoniki czerwone niebieskie, sylaby – białe kartoniki) 

–– „Liczymy” – rozwiązanie działań matematycznych – wpisywanie odpowiednich znaków 

lub cyfr. 

3…3 = 6 2…7 = 9 7…3 = 10 

9…8 = 1 6…2 = 4 8…1 = 7 

4 + 6 = … 7 – 4 = … 2 + 3 + 5 =… 

9 … 5 8 … 6 2 … 4 

–– Lekcja wychowania fizycznego – „Gimnastyka dla smyka” – wymachy rąk i nóg, przysiady, 

skłony w przód i na boki: 

Zabawa orientacyjno-porządkowa „Statki na orbicie” 

Dzieci po odebraniu kółek rozbiegają się po sali. Na słowa N.: Statki na orbicie dzieci kładą 

ringo na głowę i poruszają się swobodnie po sali. Uważają, by nie zgubić krążka. Na słowa: 

Statki wylądowały każdy zatrzymuje się, ringo kładzie na podłodze, siada na nim i chwilę 

odpoczywa, czekając na sygnał do startu. 

2. Ćwiczenia dużych grup mięśniowych 

Dzieci pozostają w rozsypce, ringo kładą przed sobą na podłodze (do tej części nie będzie 

potrzebne). Stają w lekkim rozkroku, ręce uginają w łokciach, trzymają na wysokości 

klatki piersiowej. Wykonują wymachy rąk z pogłębieniem, licząc głośno do trzech.  

Na „cztery” prostują ręce na boki. Następnie kładą dłonie na biodrach i wykonują krążenia 

bioder w każdą stronę po 3 razy, przechodząc do krążenia całego tułowia. 

Dzieci zabierają ringa i wolno maszerują po sali, wysoko unosząc kolana i energicznie 

zmieniając nogi. Za każdym razem dotykają ringiem do uniesionego kolana. Wędrując, 

dochodzą do miejsca, gdzie zostawiają ringa, a biorą piłki. 

II. 
1. Ćwiczenia kształtujące tułowia 

Po zabraniu piłki ponownie stają w rozsypce i przygotowują się do wykonywania dalszych 

ćwiczeń. Przyjmują pozycję leżenia przodem, piłkę trzymają oburącz. Wyciągają ręce z piłką 

w przód. Na sygnał N. lekko unoszą tułów w górę, turlając piłkę z ręki do ręki po podłodze. 

2. Ćwiczenia mięśni brzucha 

Dzieci w leżeniu tyłem. Piłkę wkładają między stopy, ręce układają wzdłuż tułowia. 

Na sygnał powoli podnoszą piłkę w górę i opuszczają, nie dotykając podłogi. 

3. Ćwiczenie na czworakach 

Dzieci przyjmują pozycję podporu tyłem. Piłkę kładą na brzuchu. Wędrują po sali, uważając, 

aby nie zgubić piłki. Odkładają je w wyznaczonym miejscu. 

4. Zabawa bieżna 

N. dzieli dzieci na 2 zespoły. Wszyscy siadają na wyznaczonych liniach w rzędach.  

Na końcu N. wyznacza linie mety, w połowie drogi stawia po jednym pachołku. Na sygnał 
pierwsze osoby z rzędów wstają, biegną do pachołka, okrążają go i biegną do mety,  

gdzie siadają w siadzie skrzyżnym. Wygrywa zespół, który jako pierwszy ukończy bieg, a jego 

zawodnicy będą siedzieli po przeciwnej stronie. 

5. Ćwiczenie stóp 

Dzieci pozostają w swoich zespołach. N. pierwszym osobom daje piłkę. Dziecko łapie 

piłkę stopami. Odwraca się do partnera za nim i przekazuje ją. Ten odbiera piłkę, łapiąc ją 

w ręce i podaje następnej osobie za sobą stopami. Jeżeli piłka spadnie, należy ją podnieść 

i ponownie złapać stopami. Ćwiczenie nie ma cech rywalizacji. 

6. Skoki 

Dzieci pozostają w swoich zespołach. Wstają, łapią za biodra osobę przed sobą. W ten sposób 

stają się długą gąsienicą. N. wyznacza w niewielkiej odległości linię mety. Na sygnał 
dzieci, skacząc obunóż, starają się dotrzeć do mety. Uważają, by żadna osoba nie puściła 

osoby przed sobą. 

III. 
7. Zabawa lub ćwiczenie o nieznacznym ruchu 

Dzieci maszerują po okręgu, śpiewają znaną piosenkę z układem ruchowym. 



 
 

 



WTOREK 

Nauka piosenki z okazji Dnia Taty 
 

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

 
Śpiewające Brzdące – M ój tata 
 

1.Mój tata to ktoś, 
Kto ma w sercu coś, 
Coś co sprawia, że 
Zawsze z nim być chcę. 
Ref. Tata kochany, 
Rycerz wspaniały, 
Da kwiatka mamusi, 
A mi zawsze buzi. 
2. Mój tata to ktoś, 
Kto ma w sercu coś, 
Coś co sprawia, że 
Mama śmieje się. 
 
Opowiedz o swoim tacie. Czy wiesz gdzie pracuję? Jaki to zawód? 
 
Pokazujemy wszystkim odpowiednią planszę. Odczytujemy  nazwy. 
Pytamy uczniów o zawody wypisane na  planszy.  
Dziecko losuje jedną planszę z nazwą zawodu. 
Zadaniem jest przygotowanie i przedstawienie scenki przedstawiającej daną pracę. 
 Na końcu pytamy: dlaczego każda praca jest ważna w życiu ludzi? 
Na zakończenie piszemy cztery zdania opisujące pracę taty dziecka.  
Prosimy o odczytanie. 
(np. Tata Kasi jest mechanikiem. Mechanik naprawia samochody. To trudna praca. 
Naprawa samochodu zajmuję dużo czasu.)  
Tu znajdziesz karty zawody do pobrania: https://www.superkid.pl/obrazki-do-
wydruku-zawody 

Praca plastyczna: „Mój tata w pracy”. Staramy się narysować postać taty ze 
szczegółami. W pracy powinny być rozpoznawalne charakterystyczne przedmioty 
używane w określonym zawodzie. 
Staramy się przepisać napis drukowanymi literami - imię swojego taty i nazwę jego 
zawodu. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-VDZDUQYWDc
https://www.youtube.com/watch?v=CniVV7Q2oGI
https://www.superkid.pl/obrazki-do-wydruku-zawody
https://www.superkid.pl/obrazki-do-wydruku-zawody


  
                                                                                                           Kto pracuję w tych sklepach. Nazwij zawody. 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M iejsce na portret taty 

 

 

 

 
 

 



 

ŚRODA 

Zabawa „Po sznurku” – dzieci układają na dywanie różne wzory z grubego sznurka, 

następnie chodzą po nich na różne sposoby: małymi krokami, bokiem, na palcach – 

ćwiczenie równowagi 

Prezentacja historyjki, opisanie zdarzeń pokazanych na kolejnych obrazkach. 

Zabawa słowna „Dokończ historyjkę” Prezentujemy ilustracje, do których dziecko  

ma ułożyć ciąg dalszy. 

 

 

 
 

 



Przykłady historyjek: 

–– dzieci id do szkoły/rozbierają się w szatni/wchodzą do klasy. 

–– chłopiec rozmawia z kolegą. Dzieci wykonują pracę zleconą przez nauczyciela. 

–– grupa dzieci stoi na korytarzu w czasie przerwy, dzieci uśmiechnięte/do grupy podchodzi 

chłopiec/dziewczynka. 

W podsumowaniu wspólnie z dziećmi formułujemy wypowiedzi. 

 Prezentacja i opowiedzenie własnej historyjki przez chętne dzieci. ”Wymarzony dzień w szkole” 

 
Zabawa „Obrazki z patyków”. Układanie obrazków z patyków według pomysłów dzieci, 

porównywanie długości, układanie patyków od najkrótszego do najdłuższego. Rozwijanie 

pomysłowości, kształtowanie pojęć: długi, krótki, dłuższy, krótszy. 

 

 





 
 



JĘZYK ANGIELSKI - Przybory szkolne / SCHOOL SUPPLIES 

Zaczynamy wyciszaną. Posłuchajcie piosenki. https://youtu.be/uEHCyoJQ_Ew 
Piosenka Quiet  please, może nie jest  bezpośrednio związana z przyborami szkolnymi ale świetnie 
sprawdzi się podczas wprowadzania bądź przypomnienia zasad w łaściwego zachowania na zajęciach. 
M ożemy ją wykorzystać również w celu wyciszenia dziecka/ dzieci. 

Abra Cadabra, Hello, It’s English Time Ready Steady Go  

Rodzic pokazuje dzieciom pudełko, w którym “schowały się nowe słówka”. Wyciąga po kolei 

karty przedstawiające przybory szkolne i nazywa je, zaś dzieci powtarzają za nauczycielem. 

Zachęcamy wykorzystywać  przedmioty z otoczenia dzieci. Dobrym pomysłem, może okazać 

się obejrzenie filmu. Jeśli nie czujecie się dobrze z wymową utrwalcie słówka wraz z dziećmi. 

https://www.youtube.com/watch?v=eVcLfRTu-10  

lub tu https://www.youtube.com/watch?v=J0d4y6VKUKI  

i tu https://www.youtube.com/watch?v=41cJ0mqWses 

https://www.youtube.com/watch?v=uT8-YdXPNBk Polecam. 

Zabawa z balonem 

Kolejna zabawa wprawi dzieci w doskonały nastrój. Rodzic rozkłada w różnych miejscach  

w klasie przybory szkolne. Następnie prosi dwie chętne osoby i umieszcza balon między  

ich brzuchami lub głowami. Dzieci musza dotrzeć do danego przedmiotu, tak aby balon  

nie pękł. Nazywa go. 

Zabawy na zasadzie MAGIC BOX 

Funkcję zaczarowanego worka może pełnić plecak szkolny. Dzieci kolejno losują przybory 

szkolne, starając się je rozpoznać po dotyku. Podczas utrwalania materiału, dzieci mogą 

podawać sobie plecak z ręki do ręki przy dźwiękach muzyki. Kiedy muzyka ucichnie,  

dziecko trzymające plecak losuje jeden przedmiot i mówi jego nazwę. 

Podobną zabawę obejrzycie w krótkim filmie w sieci: 

ht tps:/ / www.youtube.com/ watch?v=AS5nhKzaOqo 

Piosenka do zabawy ht tps:/ / www.youtube.com/ watch?v=BwBTozQisb4  Ihave a.. What do you have? 

Put in my bag. 

Słownictwo: marker-mazak, glue stick- klej ,crayon- kredka, book - książka , school bag- 

plecak, ruler- linijka, scissors- nożyczki, pencil- ołówek, calculator-kalkulator, Where is it? 

Gdzie jest?, Show me –pokaż, Point to -wskaż. 

 

https://youtu.be/uEHCyoJQ_Ew
https://www.youtube.com/watch?v=eVcLfRTu-10
https://www.youtube.com/watch?v=J0d4y6VKUKI
https://www.youtube.com/watch?v=41cJ0mqWses
https://www.youtube.com/watch?v=uT8-YdXPNBk
https://www.youtube.com/watch?v=AS5nhKzaOqo
https://www.youtube.com/watch?v=BwBTozQisb4


  

Tu też poćwiczycie na innych zadaniach w tym temacie: 

https://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Hello-explorer-1-zeszyt-

cwiczen/index.html#p=27 

http://woznkt.com/2009/05/24/twister-school-book/ 

Na zakończenie rytmiczne podsumowanie zajęć: posłuchajcie. 

. https://youtu.be/RmNCryV6G_M  „Clean up”  
 

https://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Hello-explorer-1-zeszyt-cwiczen/index.html#p=27
https://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Hello-explorer-1-zeszyt-cwiczen/index.html#p=27
http://woznkt.com/2009/05/24/twister-school-book/
https://youtu.be/RmNCryV6G_M


 



 

 

 

 



CZWARTEK 

Konstruowanie gry planszowej. 
Rozkładamy na podłodze planszę (z połączonych co najmniej 4 arkuszy szarego papieru 

z narysowanymi polami w kształcie koła, figurami geometrycznymi narysowanymi  

na wybranych polach i zaznaczonymi miejscami startu i mety).  

Omówienie z dziećmi zasad gry z wykorzystaniem kostki: 

–– rozpoczynamy grę z miejsca oznaczonego napisem START, 

–– po wykonaniu rzutu kostką przemieszczamy się o tyle pól, ile pokazuje kostka, 

–– na polach oznaczonych figurami znajdują się niespodzianki – określone zadania do wykonania, 

–– wygrywa ten, kto pierwszy dotrze do METY. 

 Omówienie pól oznaczonych figurami: 
Koła – uczeń potrafi czytać. Odczytywanie prostych zdań. 

Trójkąty – uczeń potrafi liczyć. Rozwiązanie działań matematycznych. 

Kwadraty – uczeń jest zwinny. Wykonywanie ćwiczeń: przysiady, skłony, piłka (podawanie 

w rzędzie między nogami, powrót nad głową), szarfa (przekładanie od głowy do stóp 

i odwrotnie). 

Prostokąty – premia – przesuwamy się tyle pól do przodu, ile pokazuje liczba na wylosowanym 

kartoniku. 

Zadania do wykonania ukryte są w 4 koszykach oznaczonych określonymi figurami. 

Kiedy zawodnik stanie na polu z figurą, kapitan losuje kartkę i przedstawia 

zadanie do wykonania. Zespół wykonuje zadanie wspólnie. 

Grę rozpoczyna ta osoba, która wyrzuci największą liczbę oczek na kostce.  

 

Zabawa „Głowa – ramiona” – zabawa przy muzyce. Dzieci poruszają się dowolnie w rozsypce 

w rytm muzyki. Na hasło N., np.: Kolana!, poruszają tylko kolanami w rytm muzyki. 

Następnie N. lub chętne dziecko wybiera kolejną „tańczącą” część ciała. 

 
Zapraszam was do zabawy, która wyrabia poczucie rytmu - Na wakacjach.  
Wypowiadajcie zdania w odpowiednim rytmie z równoczesnym klaskaniem. 
 

- Pływam łódką po jeziorze. 

- Leżę na mchu w promieniach słońca. 

- Zjadam lody w polewie malinowej. 

- Tańczę na letniej dyskotece. 
 

Zabawa „Łańcuszek głosek” – doskonalenie analizy i syntezy 

głoskowej wyrazów. N. rozkłada 

obrazki i rozpoczyna zabawę – wybiera jeden z obrazków, a dzieci podają nazwę tego, 

co jest na nim przedstawione. Nazywają głoskę w wygłosie i szukają kolejnego obrazka 

zaczynającego się taką samą głoską, np. dom – mucha – aparat – tramwaj – jajko – oko; 

krowa – ananas – ser – rak – kameleon – noga. 
 

Kalkowanie wybranych przez dzieci obrazków z figur geometrycznych(karta poniżej) – rozwijanie 

koordynacji wzrokowo-ruchowej. 



 



Obrazki z figur 

„Rozwiązywanie zagadek o figurach geometrycznych” – Rodzic czyta zagadkę, dzieci rysują 

odpowiedź na kartce określonym kolorem – kartka poziomo, rysujemy zgodnie z kierunkiem 

czytania – od lewej do prawej. 

- CZERWONY – Toczę, toczę się wesoło, I do wszystkich macham wkoło, początku nie 

mam, ani końca podobne jestem do słońca. Wszyscy mnie doskonale znacie. Myślę,  

że gotową odpowiedź macie (koło). 

- ŻÓŁTY – Ta magiczna liczba trzy – zawsze towarzyszy mi. 

Mam trzy boki i wierzchołki, trzy mam kąty, trzy odcinki 

Twoja buzia mówi mi, że odgadniesz raz, dwa, trzy (trójkąt). 

- ZIELONY – Powiem tylko: jestem szczery, ujrzysz u mnie boki cztery, 

cztery kąty i wierzchołki – obce mi są różne boki. 

Moje boki są równiuteńkie, a cztery kąty prościuteńkie (kwadrat). 

- NIEBIESKI – Mam cztery boki równe parami, 

Chociaż różniące się długościami, 

Nie jestem jednak kwadratem, 

Lecz jego bliskim bratem (prostokąt). 

Teraz odpowiedzcie na pytania. 

- Jaką figurę narysowaliście kolorem zielonym? 

- A jaka figura ma 3 wierzchołki? 

 ”Dokończ rytm”– aby wypełnić przerysuj. Jaka będzie następna figura? 

 
 
Układanie obrazków według pomysłów dzieci z wykorzystaniem mozaiki geometrycznej, 

układanie podpisów. Wklejanie odpowiednich figur geometrycznych, przeliczanie ich i nazywanie. 
 

„Rysowanie do wiersza” – rodzic czyta wiersz, dzieci rysują wskazanym kolorem. 
Słuchanie wiersza Anny – Łady Grodzickiej „ Dwa domy” . 
Narysuje dwa domy, będą to prostokąty. 
Pierwszy będzie wysoki, a drugi niziutki. 
Jeden będzie żółty, drugi zielony. 
W dużym zamieszkają ludzie, w małym krasnoludki. 
Dopasuję do każdego t rójkątny daszek, 
M oże zechce usiąść na nim jakiś ptaszek? 
Z małych prostokątów w obu domach drzwi zrobię 
Ludzie i krasnoludki będą chodzić sobie. 
M ałe kwadraty będą oknami, 
A żółte koło będzie słońcem nad dachami. 
Jeszcze przy dachach domów kominów brakuje, 
Zaraz je z małych prostokątów dorysuję. 



Rozmowa na temat wiersza: 

- Jaki kształt mają ściany domów? 

- Jaki kształt mają dachy? 

- Jaki kształt mają drzwi a jaki okna? 

- Jaki kształt mają kominy? 

- Jaki kształt jest słońce? 

- Ile jest razem na tym obrazku prostokątów, kwadratów, kół , trójkątów? 

Układanie obrazków według pomysłów dzieci z wykorzystaniem mozaiki geometrycznej, 

układanie podpisów. Dorysujecie tyle kształtów, by w obu domach było po 8. 
Poćwicz pisanie cyfry 8 w dowolnym czasie w domu. Brawo, świetnie sobie poradziliście.  
Zachęcamy do wysyłania efektów Waszej pracy. Policz figury na obrazkach – ile jest  poszczególnych 
figur na danym obrazku? 
Wpisz odpowiednią cyfrę. Aby wypełnić, wydrukuj i pokoloruj lub zapisz wynik na kartce. 
 

 
 

Czytanie tekstu. 

Marta, Ala, Tomek i Ewa narysowali 

obrazek. Potem nakleili figury kolorowego 

papieru. Tu koło, a tu kwadrat. To statek 

 

https://youtu.be/VgBp1eu8xUM Trening ruchowy dla chętnych. Szybkie ćwiczenia wzmacniające. 
  
 

Zabawa z elementem rzutu i celowania „Celuj woreczkiem”. Rzucanie woreczkami do 

wyznaczonego celu, np. drzewa, narysowanego na chodniku koła. Rozwijanie umiejętności 

rzutu do celu prawą i lewą ręką. 
 

 

„Ile kredek?” – N. chowa kilka kredek pod pudełko, następnie podnosi pudełko na kilka 

sekund i opuszcza. Zadaniem dzieci jest jak najszybciej policzyć i podnieść kartonik 

z odpowiednią liczbą 

https://youtu.be/VgBp1eu8xUM


  



 



 



 

 

 



PIĄTEK 

Słuchanie wiersza M. Strzałkowskiej „Może potem…”. 

Może potem… 
Nasza Basia wprost nie znosi, 

kiedy ktoś ją o coś prosi. 

Odpowiada: – Może potem. 

Jeśli będę mieć ochotę. 
Lub inaczej: – Nie ma mowy! 

Nie mam dziś do tego głowy. 

Albo: – Teraz?! Coś takiego! 
Teraz robię co innego! 

I dodaje: – Szkoda gadać! 

Ciągle wszystkim mam pomagać! 

Aż pewnego razu w szkole 
ciut się odwróciły role. 

Teraz jest w potrzebie Basia, 

a więc zwraca się do Jasia. 
A Jaś na to: – Nie ma mowy. 

Nie mam dziś do tego głowy. 

Basia idzie więc do Zosi 
i o pomoc Zosię prosi. 

Zosia na to: – Może potem. 

Jeśli będę mieć ochotę. 

 
Biedną Basię aż zatkało! 

Co im się, do licha, stało?! 

Podumała, pomyślała, 
no i wreszcie zrozumiała... 

Patrzy – Krysia w ławce siedzi 

i się nad czymś strasznie biedzi. 
Biegnie więc do Krysi prędko. 

– Może pomóc ci, Krysieńko? 

Ale Krysia na to: – Nie chcę. 

Może później. Jeśli zechcę. 
Jeśli chcesz od innych brać, 

to sam też coś musisz dać. 

 
2. Omówienie treści wiersza: 

–– Jak zachowywała się Basia w stosunku do swoich koleżanek i kolegów? 

–– Co się stało, kiedy sama potrzebowała pomocy? 

–– Co oznacza powiedzenie: „Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe”?  

–– Jakie są cechy dobrego kolegi? 

–– Kiedy prosimy kogoś o pomoc? 

–– Jak się czujemy, gdy robimy coś razem i pomagamy sobie? 

 

Swobodne wypowiedzi dzieci, odwoływanie się do własnych doświadczeń z zabaw,  

zajęć oraz zawieranych umów w grupie. 

 

 Zabawa „Zróbmy coś razem!” – układanie wyrazów lub prostych napisów z klocków. 

Podział obowiązków, np. dzieci same decydują, kto będzie układał konkretne litery/wyrazy, 

kto będzie segregować klocki według kolorów tak, żeby każda litera była w określonym 

kolorze 



.

 
 

 



Gra w domino – przestrzeganie zasad gry. Dodatkowo karta pracy - 

Domino

 
 

 

 

 



 
 

Dorysuj brakujące elementy na kostkach domino. 

 

 

 

 

 

 



„Śmieszne rysunki” – dziecko zasłania oczy,  na sztalugach (lub kartonach 

przyczepionych do ściany) rysują pod dyktando N. lub kolegi, np. drzewo, buzię 

(smutną, uśmiechniętą), domek – rozwijanie poczucia humoru, pamięci wzrokowej. 

 

Zabawa „Co widziałaś/widziałeś na obrazku?” – rozwijanie spostrzegawczości i pamięci 

wzrokowej. Prezentuje obrazek związany z omawianą tematyką (scenki ze szkoły). Dzieci 

przez chwilę oglądają obrazek. Po jego zakryciu wymieniają jak najwięcej szczegółów. 

 
 

Rozwiązywanie zagadek: 

W klasie wisi na ścianie 

piszesz na niej zadanie. TABLICA 

W tym malutkim domku ciasne są pokoje. 
W nim dzieci t rzymają  szkolne przybory swoje. PIÓRNIK 
 
Gruby, cienki, w linie, kratki. 
M ożna w nim rysować lub pisać zagadki. ZESZYT 
 
W kolorowym pudełku mieszka ich wiele. 
Do tych małych krążków biegnie już pędzelek. FARBY 
 

 Codziennie rano dzwonek wesoły, 

przyzywa wszystkich uczniów do … . SZKOŁY  

Które z tych przedmiotów są na karcie pracy. 



 

Wytnij, potnij, ułóż puzzle. 

 
 

 



JĘZYK ANGIELSKI: 

Zaczynamy wyciszanką. Przypomnijcie  piosenkę. https://youtu.be/uEHCyoJQ_Ew 
Piosenka Quiet  please. 
Abra Cadabra, Hello, It ’s English Time Ready Steady Go  
 
Teraz utrwalmy słownictwo poprzez zabawę z piosenką w języku angielskim. 
ht tps:/ / www.youtube.com/ watch?v=mef1gsdSu_I Do you have … crayons? 
 
A dziś poznamy nowe słówka związane z orientacją w przestrzeni. M iejscem przebywania 
przedmiotu. 
M ówiąc,  pokazujemy  w łaściw ie przedmiot  w przestrzeni . M ożecie użyć przyrządu szkolnego.  
Where is..? In front , behind, on, beside, over, In, under , between  
..to słówka które bardzo Wam się przydadzą.  
Karty pracy: 
- Wytnijcie wyrazy i naklejcie we w łaściwe miejsce.  
- Opowiedz na pytania do obrazka. 
 

 

https://youtu.be/uEHCyoJQ_Ew
https://www.youtube.com/watch?v=mef1gsdSu_I


 
 

 



PONIEDZIAŁEK 

Dziś Witamy Pierwszy Dzień Lata 

,,Letni spacerek” – zabawa wyciszająca, masaż relaksacyjny 

Na niebie płyną obłoki, świeci słońce,  rodzic masuje plecy dziecka otwartą ręką 

przedszkolaki wybrały się na letni spacer rodzic palcami „chodzi” po plecach dziecka 

po drodze spotkały panią na szpileczkach, lekkie ukłucia paznokciami 

pana w trampeczkach    dwa palce razem, opuszkami delikatne dotykanie 

tu stąpały słonie    delikatne dotykanie pięścią 

i biegły konie,    delikatne dotykanie dziecka, otwartymi dłonią 

wtem przemknęła szczypaweczka,  delikatne szczypanie po plecach 

spadł drobniutki deszczyk.   lekkie uderzenia palcami 

Czy przeszedł cię dreszczyk?   delikatne dotknięcie palcami po karku 

 

„Bierzemy misia w teczkę jedziemy na wycieczkę” – ilustrowanie ruchem opowiadania. 

Wyobraźcie sobie, że za chwilkę wybieramy się na długą wycieczkę. Najpierw musimy zapakować nasz 

niewidzialny pleckach, w potrzebne nam rzeczy: zabieramy, ubrania, buty, jedzonko, aparat i lornetkę. 

Uwaga wyruszamy najpierw jedziemy w góry, musimy się na nie wspinać. Mamy bardzo ciężki plecak, 

wiec dużo nas to sił kosztuje. Teraz nad morze, musimy przepłynąć kawałek (należy naśladować ruchem, 

tak jakby wykonywało się te czynności). Następny przystanek to wieś, kosimy trawę i karmimy koniki  

i krówki (dzieci naśladują ruch koszenia trawy). Po takiej wycieczce wracamy do przedszkola, zdejmujemy 

ciężki plecak i kładziemy się na dywanie i głęboko oddychamy (w tle słychać szum fal). 

„Płyniemy statkiem” – zabawa orientacyjno-porządkowa; dzieci biegają swobodnie w różnych kierunkach; 

zatrzymują się i na hasło: Płyniemy statkiem; wsiadają na statek – siadają z nogami w rozkroku jedno za 

drugim, rozkładają szeroko ramionai kołyszą się na boki, naśladując kołysanie statku na falach; włącza się 

buczek – robią: buuuu; po chwili pływania wstają i biegają. 

„Rybki i rekin” – zabawa bieżna; wyznaczamy miejsce na kryjówkę dla rybek oraz wybieramy rekina; 

rybki swobodnie poruszają się; na hasło „Rekin!” próbują dotrzeć do kryjówki; w między czasie 

wyznaczony rekin próbuje złapać rybki; dla urozmaicenia można wprowadzić zasadę, że złapana rybka 

również staje się rekinem. 

„Letnie i mokre zabawy”– zabawy ruchowe z gąbkami na podwórku: 

I – zamaczamy gąbkę w wodzie; następnie rzucamy do siebie nawzajem gąbką; osoba łapiąca gąbkę może ją 

od razu odrzucić lub najpierw wycisnąć z wody według uznania; 

II – rzucanie gąbką do celu; namaczamy gąbkę w wodzie; na ziemi rysujemy np. kredą okręgi – cele, w 

które będziemy trafiać gąbką (mogą być oddzielnie w różnych miejscach lub na wzór tarczy do darta – 

okręgi umieszone po kolei w sobie od największego do najmniejszego).  

 

 

 



Słuchanie wiersza „Przyszło lato” Antoneta-Anna Bednarek   

Przyszło lato ot  tak sobie 
bez pośpiechu bez zmęczenia 
i obdarza swoim czarem 
i przyrodę całą zmienia 
  
nie żałuje swoich mocy 
jak czarodziej pięknem darzy 
ubogaca świat  kolorem 
co dzień słońcem mocno żarzy 
  
gną się śliwy i jabłonie 
dojrzewają wiśnie grusze 
kradną pszczoły z kwiatów nektar 
w zbożu maki się kołyszą 
  
st rojne szaty mają klomby 
delikatne kolorowe 
królują goździki cynie   
i piwonie purpurowe 
  
nad łąką tańczą biedronki 
zwinne ważki i motyle 
wabi lato barwne ptaki 
jerzyki bociany gile 
  
przyszło lato ot  tak sobie 
nie żałuje swoich mocy 
i obdarza swoim czarem 
niestrudzenie co dzień kroczy 
Odpowiedz na pytania do tekstu: 
Jakie rośliny, ptaki wymieniła autorka? Co kojarzy się Tobie z latem? Jakie kolory kojarzą się z latem? 
 
Zagraj w wybraną grę worldwall online: proponuję quiz Prawda czy fałsz „ Lato”  
https:/ / wordwall.net / pl/ resource/ 2954864/ lato 
 
Lub grę – połącz wyrazy z obrazkami. ht tps:/ / wordwall.net / pl/ resource/ 2728955/ przyroda/ lato 
 Powodzenia. 
 
Zadanie plastyczne „Lato” .Do wykonania tej pracy potrzebujemy kaszy, która służy nam za plaże. 

M orze możemy farba namalować. Słońce tworzymy z kuleczek bibuły. 

 

https://wordwall.net/pl/resource/2954864/lato
https://wordwall.net/pl/resource/2728955/przyroda/lato


 





 





 



 

 

 



WTOREK 

Dzisiaj chcę powitać was muzyczną powitanką. Zajrzyj i pogłośnij dźwięk. 

https://www.youtube.com/watch?v=8HozqzBRUec  

Nauka piosenki „ Fruzia w szkole”  ht tps:/ / www.youtube.com/ watch?v=lfDumyF2jT8  

 
Zabawa rytmiczna „Balonowe bębny” – Dzieci siedzą w półkolu, trzymając balon między 

kolanami. N. gra rytmy na swoim balonie, wymawiając jednocześnie wyrazy dźwiękonaśladowcze: 

stuk, puk, bach, buch. Dzieci powtarzają rytmy na zasadzie echa. 

 

Zabawa „Co tu nie pasuje?” – rozwijanie logicznego myślenia poprzez klasyfikowanie 

na podstawie pojęć ogólnych. Uzasadnianie swoich wyborów. Przykłady: 

tygrys, kot, lew, ryś, pies, 
autobus, samolot, samochód, rower, motor, 
dom, kamienica, tort, blok, igloo, 
pietruszka, kalafior, burak, por, banan, 
koc, koszulka, spodnie, sukienka, kurtka. 

 
„Labirynt” – budowanie w grupach labiryntu z różnych rodzajów klocków, dmuchanie 

na piłeczkę pingpongową tak, żeby przeprowadzić ją przez labirynt – regulowanie siły 

i kierunku wydechu. 
 

Praca plastyczna: Projekt wymarzonego plecaka 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8HozqzBRUec
https://www.youtube.com/watch?v=lfDumyF2jT8
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