
Propozycje zabaw i aktywności od 7.04-09.04.21r, 

Temat tygodnia: Wiosna na wsi 

Środa 7.04. 2021r, 

 

 
 

 

1.Odkrywamy literę F, f 

-Podzielcie na sylaby i głoski słowa: farby ,Franek – policzcie ile jest głosek w każdym wyrazie. 

- Wskażcie przedmioty w domu, których nazwa rozpoczyna się literą f. 

- Weźcie swoją ulubioną książeczkę i odszukajcie w niej wyrazy z literą f- przeczytajcie je sami lub z pomocą 

rodziców. 

- Ułóżcie z fasoli lub makaronu litery F, f 

 

2.Posłuchajcie piosenki o zwierzętach na wsi  - naśladujcie ich głosy    

https://www.youtube.com/watch?v=MHFpBY85ahk 

 

3.Spróbujcie uzupełnić karty pracy  część 3 strony 82- 85 (możecie rozłożyć uzupełnianie kart na kilka dni) 



https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/kolorowy_start_zplusem_6latek_karty_pracy_cz3/mobile/index.ht

m 

 

  4.Obejrzyj eksperyment ,, Kolorowe mleko” – spróbuj go wykonać wspólnie z rodzicem. 

   https://www.youtube.com/watch?v=stg9EYDGn4g 

 

Czwartek 8.04. 2021r, 

1.Posłuchajcie opowiadania S. Karaszewskiego ,,Awantura na wiejskim podwórku” 

https://www.youtube.com/watch?v=3Lt0tGMxzZY 

Odpowiedzcie na pytania: Co działo się na wiejskim podwórku? 

- O co kłóciły się kaczki z kurami? 

- Za kim były gęsi? 

- Kto zaatakował drób? 

- Co zrobił pies Burek? 

 
 

 2.A teraz zakręćcie kołem i poruszacie się jak wylosowane zwierzątko. 

https://wordwall.net/pl/resource/1180551/wielkanocne-zabawy 

 



3.Posłuchajcie piosenki i skaczcie jak zwierzątka z piosenki. 

https://www.youtube.com/watch?v=LNouuY9zrKQ 

 

4.Karty pracy „Czytam, piszę, liczę’’ str. 77  

Nazwij zwierzęta na obrazkach i odszukaj wśród naklejek ich nazwy naklej pod odpowiednimi obrazkami 

zwierząt. 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/kolorowy_start_zplusem_6latek_czytam_pisze_licze/mobile/index.

html#p=76 

5.Zabawa ruchowa  

Rodzic rzuca kostką z oczkami. Dziecko przelicza ilość oczek i wykonuje tyle podskoków, klaśnięć, obrotów, 

przysiadów i pajacyków, ile wskazuje liczba oczek. 

 

Piątek 9.04.2021r, 

 
 

1.Karty pracy część 3 strona 90  

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/kolorowy_start_zplusem_6latek_karty_pracy_cz3/mobile/index.ht

ml#p=92 

Porozmawiajcie z rodzicami o tym, po co prowadzimy hodowlę zwierząt na wsi. 



- Jakie znacie zwierzęta hodowlane na wsi? 

- Po co mamy owce i barany na wsi? 

-Po co mamy gęsi, kaczki, kury, krowy?  

 

2. Ćwiczenia gimnastyczne z piłką lub poduszką 

https://www.youtube.com/watch?v=CEyba0BvBUE 

 

3.  A teraz zabawy matematyczne – dodawanie i odejmowanie na palcach 

https://www.youtube.com/watch?v=PSIZdjKSuu8 

https://www.youtube.com/watch?v=osSObvWUI6s 

 

4. Poznajcie teraz przysłowia, które dotyczą zwierząt hodowanych na wsi: 

Gdyby kózka nie skakała toby nóżki nie złamała. 

Zapomniał wół, jak cielęciem był. 

Pasuje jak wół do karety. 

Nie kupuj kota w worku. 

Spróbujcie z rodzicami wyjaśnić znaczenie tych przysłów. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 


