
Zadania na poniedziałek 29.03.2021 

1. Zestaw „Kosmiczne przygody”  

 Start rakiety – zabawa ruchowo-naśladowcza. Dzieci siedzą w siadzie skrzyżnym. Rodzic 

wspólnie z dzieckiem „uruchamia silnik rakiety, przekręcając kluczyk w stacyjce”. Dzieci 

najpierw powoli, później coraz szybciej uderzają dłońmi o kolana. Na hasło: Rakieta 

wystartowała – wstają i skaczą w miejscu, unosząc ręce.  

 Gwiazdy – zabawa bieżna. Dzieci swobodnie biegają w różnych kierunkach. Na słowa: 

Jesteśmy gwiazdami, stają nieruchomo w rozkroku z rozłożonymi na boki rękoma, 

naśladując swoim ciałem gwiazdy. Na klaśnięcie dzieci wracają do biegania.  

 Łapiemy Księżyc – ćwiczenie dużych grup mięśniowych. Dzieci spacerują swobodnie. 

Na słowa: Odwiedzamy Księżyc, dzieci wspinają się na palce i unoszą wysoko ręce. Na 

hasło: Wracamy na Ziemię, powoli opadają na dywan, jakby były zmęczone podniebną 

podróżą.  

Co spadło z nieba? – słuchanie wiersza J. Ruth- -Charlewskiej połączone z rozmową kierowaną:  

Ja i Ufo 

Nocką czarną, ciemną, głuchą 

Na mój ogród spadło Ufo. 

Pewnie zepsuł im się talerz, 

Lub nie chcieli lecieć dalej. 

I wylazły dwie pokraki, 

Każdy inny, taki siaki, 

Miały oczy jak szpareczki, 

Ręce cienkie jak niteczki, 

Nosy grube jak cebula, 

Każdy futrem się otulał, 

Włosy mieli krótko ścięte 

I ogony jak diablęta. 

Dziwili się w gęstym mroku, 

Że na ziemi taki spokój. 

Ja przez okno ich widziałam 

I zupełnie się nie bałam. 



Jadwiga Ruth-Charlewska Źródło: J. Ruth-Charlewska, „Ja i Ufo” [w:]  

„Szedł czarodziej. Antologia wierszy dla dzieci”, 

 wybór i opracowanie W. Kot, Krajowa Agencja Wydawnicza, 

 Rzeszów 1986, s. 95.  

Zadajemy pytania:, Co spadło na ogród?  Co wyszło z talerza?  Jak wyglądało?  Czy bohaterka 

się bała przybyszy? Czy to jest historia prawdziwa? Co jeszcze możemy zobaczyć na niebie? 

2. Oglądanie filmu edukacyjnego o kosmosie: 

https://www.youtube.com/watch?v=Aug7FRYvIHU  

3. Skojarzenia – zabawa słowna. Pytamy dzieci, z czym kojarzy im się “niebo”. Swobodne 

wypowiedzi dzieci. 

4. Ile jest? – zabawa matematyczna z kartą pracy ( 5 latki strona 70, 4 latki strona26-27). 

 

Zadania na wtorek 30.03.2021r. 

1. Zestaw „Kosmiczne przygody”  

 Start rakiety – zabawa ruchowo-naśladowcza. Dzieci siedzą w siadzie skrzyżnym. Rodzic 

wspólnie z dzieckiem „uruchamia silnik rakiety, przekręcając kluczyk w stacyjce”. Dzieci 

najpierw powoli, później coraz szybciej uderzają dłońmi o kolana. Na hasło: Rakieta 

wystartowała – wstają i skaczą w miejscu, unosząc ręce.  

 Gwiazdy – zabawa bieżna. Dzieci swobodnie biegają w różnych kierunkach. Na słowa: 

Jesteśmy gwiazdami, stają nieruchomo w rozkroku z rozłożonymi na boki rękoma, 

naśladując swoim ciałem gwiazdy. Na klaśnięcie dzieci wracają do biegania.  

 Łapiemy Księżyc – ćwiczenie dużych grup mięśniowych. Dzieci spacerują swobodnie. 

Na słowa: Odwiedzamy Księżyc, dzieci wspinają się na palce i unoszą wysoko ręce. Na 

hasło: Wracamy na Ziemię, powoli opadają na dywan, jakby były zmęczone podniebną 

podróżą.  

 

2. Wojna na wyrazy – zabawy słowne.  Podajemy po kolei różne przymiotniki ściszonym 

głosem. Dziecko podają przeciwieństwa, np. gruby – chudy, niski – wysoki,  

ciemny – jasny. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Aug7FRYvIHU


3. Zabawy z literami „F” i „f” – synteza i analiza słuchowa wyrazów, określenie głoski 

miejsca „f” w wyrazie, zapoznanie z obrazem liter „F” i „f”. 

149 

F jak foka 

Kupiła foczka suknię z falbanką 

I fioletowe, fikuśne wdzianko. 

W nowej fryzurze i fatałaszkach 

Poszła na festyn, by zjeść fistaszka. 

Tam fundowano różne frykasy: 

Fasolę, figi, flaczki, kiełbasy. 

Faworki oraz z flądry filety… 

A foczka zjadła wszystko, niestety. 

Finał obżarstwa wyjawić muszę – 

Na futrze frędzle i chory brzuszek. 

Anna Edyk-Psut 

Źródło: A. Edyk-Psut, „F jak foka” [w:] „Abecadło. 

Wierszyki o literkach”, Wydawnictwo SBM Sp. z o.o., 

Warszawa 2016, s. 19. 

 

Zadajemy kilka pytań:, Kto był głównym bohaterem wiersza? Czego najadła się foka? Jaki był 

finał obżarstwa? Jakie jeszcze wyrazy na literę „f” występowały w wierszu?. Proszę 

zaprezentować litery „F” i „f”, a dzieci opisują ich kształt i wygląd oraz wymieniają przedmioty, 

które kojarzą im się z tą literą. Próbują „rysować” literę w powietrzu i na dywanie. 

 

 

Karty pracy: 4 dowolna kolorowanka o kosmosie  

Karty pracy: 5 latki strona 37, 63 

 

Dla chętnych: Wypełnienie dowolnym materiałem (plastelina, bibuła, ryż, itp.,) kontur litery „F” 

i „f”. 

 



Zadania na środę 31.03.2021r.  

1. Gimnastyka z lwem Lolkiem  https://www.youtube.com/watch?v=W9Jyu7bfjho  

2. „Księżyc” – wysłuchanie wiersza W. Domeradzkiego, rozmowa na temat jego treści. 

Księżyc 

Srebrne pole, 

srebrna droga. 

Nad polami 

wisi rogal. 

Błyska rogal 

nocną porą… 

Wkoło czuwa 

gwiazdek sporo. 

Jasny dzień, 

gdy ze snu wstanie, 

zje rogalik 

na śniadanie. 
Włodzimierz Domeradzki 

Źródło: W. Domeradzki, „Księżyc” [w:] „Szedł czarodziej. 

Antologia wierszy dla dzieci”, wybór i opracowanie W. Kot, 

Krajowa Agencja Wydawnicza, Rzeszów 1986, s. 133. 

 

Zadajemy kilka: Co wisiało nad polami? Jakiego koloru były pole i droga? Kiedy błyskał rogal? 

Kto czuwa wokół księżyca? 

 

3. Lecimy w przyszłość – zabawy logopedyczne. Dzieci mogą stworzyć do tego rakietę, 

„zabieramy dzieci w przyszłość” i prosimy je, aby dokładnie naśladowały, zarówno 

dźwięki, jak i gesty, wyobraziły sobie, co podczas podróży mogą czuć podróżnicy, i 

przedstawiły odpowiednie emocje:  

 

Staaaaaaaartujemy! Rakieta unosi się, wydając 

dźwięk buuuuuu (emocje, np. radość z udanego startu).  

Uwaga! Wpadła w asteroidy, musi je ominąć tutututututu (np. strach).  

Udało się! (np. ulga).  

A co to? Po prawej widzę ogromny statek kosmiczny, który robi wżżżżżżżżżżż.  

Może się pościgamy? (np. rywalizacja).  

Odpalamy dodatkowe silniki i rakieta leci coraz szybciej szszszszszszszszszsz.  

Statek został daleko za nami (np. radość).  

Przed nami dziwny spodek – czy to UFO? (np. zaciekawienie).  

Nie, to tylko kometa (np. rozczarowanie).  

Zapaliła się lampka: zaraz musimy wylądować, paliwo się kończy (np. złość). 

Trutututrutututrututu, bezpiecznie wylądowaliśmy(np. radość).  

Teraz czas na odpoczynek, papapapa! (np. spokój). 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=W9Jyu7bfjho


4. Moja podróż – zadajemy pytanie dzieciom „Gdzie chcieliby polecieć? Jaką planetę 

chcieliby odwiedzić? Co chcieliby odkryć?. Dzieci swoje wizje przedstawiają na dużej 

kartce techniką dowolną (farby, kredki, flamastry) 

 

Proszę uzupełnić karty pracy  

4 latki: strona – 28. 

5 latki strona -  38.  
 

Zadania na czwartek 01.04.2021r.  

1. Mój dzień – zabawa w podskokach:  https://www.youtube.com/watch?v=vXUC732gqKo  

2. „Kolorowe zajączki” – zabawa ruchowa – umieszczamy na dywanie/podłodze kolorowe 

kartki, wypowiadamy nazwę koloru, na którą ma wskoczyć dziecko.  

3. Słuchanie wiersza B. Formy „Wielkanoc” 

Święta za pasem, 

do pracy się bierzemy, 

mazurki i baby 

smaczne upieczemy 

Upiekliśmy z ciasta 

baranka, zajączka, 

z posianej rzeżuchy 

będzie piękna łączka. 

Pisanki, kraszanki 

razem dziś zrobimy, 

wszystkie kolorowe – 

bardzo się cieszymy 

W glinianym wazonie 

bazie i żonkile, 

a na nich z papieru 

kurczątka przemiłe. 

 

4. „Pisanki” – rozmowa na temat pisanek, swobodne wypowiedzi dzieci.  

5. Zabawa badawcza- Jak jest zbudowane jajko? Rozbijamy jajko, dzieci oglądają jego 

zawartość. Nazywają poszczególne części: skorupka, białko, żółtko.  Na zakończenie 

https://www.youtube.com/watch?v=vXUC732gqKo


zabaw warto przypomnieć dziecku, że nieodłącznym symbolem Świąt Wielkanocnych są 

jajka. 

Proszę uzupełnić karty pracy 

4 latki- strona 29. 

5 latki – strona 39-40 

 

Zadania na piątek 02.04.2021r.  

1. Muzyczna gimnastyka https://www.youtube.com/watch?v=n7OIPFcyZRU  

2. Obejrzenie filmu o tradycjach Wielkanocnych 

https://www.youtube.com/watch?v=giRwxyKTXcg&t=301s  

3. „Wielkanocne porządki” – ćwiczenia aparatu artykulacyjnego. Czytamy bajkę 

logopedyczną i pokazujemy ruchy języka – dzieci te ruchy naśladują. 

Wielkanocne porządki zajączka 

 

Pewnego dnia zajączek postanowił zrobić wielkie wielkanocne porządki. Najpierw umył 

dokładnie ściany (język przesuwa się w stronę policzków po ich wewnętrznej stronie). Potem 

umył sufit (język przesuwa się po podniebieniu). Podłoga też była bardzo brudna, więc umył ją 

dokładnie (język przesuwa się po dnie jamy ustnej). Okna też musiały zostać umyte. Najpierw 

zajączek umył je od zewnątrz, a później od środka (język wędruje po stronie zewnętrznej zębów, 

a potem po ich stronie wewnętrznej). Wyprał firanki (przewracanie języka) i powiesił je na 

czyściutkie okienka (dotykanie językiem każdego górnego ząbka). Wreszcie umył schody w 

przedsionku (język przesuwa się w stronę dolnej wargi i wysuwa na brodę). Komin też musiał 

zostać wyczyszczony (język wysuwa się w kierunku wargi górnej i nosa). Wytrzepał dywany 

(język wykonuje szybkie ruchy w górę i w dół). Na koniec pootwierał wszystkie okna, by 

przewietrzyć dom. Do domu wpadł wiatr (dzieci nabierają powietrze nosem i wydmuchują 

ustami). W tak posprzątanym domu można z uśmiechem malować pisanki (szeroki uśmiech 

najpierw bez pokazywania ząbków, później z pokazywaniem zębów). 

 

4. Tyle – ile?” – zabawa ruchowo-matematyczna – dzieci biegają w rytm piosenki „Hopla, 

hopla” . Na przerwę w muzyce wyklaskujemy liczbę od 1 do 10. Dzieci wykonują tyle 

przysiadów, ile usłyszały klaśnięć. 

https://www.youtube.com/watch?v=n7OIPFcyZRU
https://www.youtube.com/watch?v=giRwxyKTXcg&t=301s


 

Kochane dzieci i rodzice!!! 

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzę: miłości, która jest ważniejsza od wszelkich dóbr, zdrowia, 

które pozwala przetrwać najgorsze. Uśmiechów bliskich i nieznajomych, które pozwalają lżej 

oddychać i szczęścia, które niejednokrotnie ocala nam życie. A przede wszystkim dużo zdrowia! 

Pozdrawiam Was serdecznie   

 


