
WSZYSTKIE PONIŻSZE TREŚCI SŁUŻĄ REALIZACJI ZADAŃ ZGODNIE 

Z 

"PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO" 

 

Temat tygodnia: „Na wiejskim podwórku” 

 

WTOREK 13 IV  

Ćwiczenia z butelką 

https://www.youtube.com/watch?v=HvW4UOhQo3U 

 

I 

  

1. Słuchanie przysłów o zwierzętach hodowanych na wsie oraz próby wyjaśnienia 

ich znaczenia. 

 

 Gdyby kózka nie skakała, toby nóżki nie złamała.  

(Nie spotkałyby kogoś przykre konsekwencje, gdyby zachował ostrożność) 

 

 Zapomniał wół, jak cielęciem był.  

(Powiedzenia tego używamy w sytuacji, gdy ktoś nie pamięta, że sam wcześniej 

popełniał błędy, które teraz wytyka młodszym lub mniej doświadczonym) 

 

 Koń ma cztery nogi i tak się potyka.  

(Nie ma ludzi nieomylnych, każdy może się pomylić i popełnić błąd) 

 

 Pasuje jak wół do karety.  

(Coś zupełnie do czegoś nie pasuje) 

 

 Nie kupuj kota w worku.  

(Nie kupuje sięani nie decyduje się na coś bez wcześniejszego sprawdzenia) 

 

 Przyczepić się jak rzep do psiego ogona.  

(Przyczepić się do kogoś; nie dawać komuś spokoju; być natrętnym, nachalnym) 

 

 

2. Zabawa matematyczno-językowa Układamy wyrazy.  

 

 Zapoznanie się z szyfrem – figury i odpowiadające im litery.  

https://www.youtube.com/watch?v=HvW4UOhQo3U


 

 Dziecko nazywa figury, odczytuje przypisane im litery.  

 

 Potem odszyfrowuje ukryte wyrazy, umieszczając w tabelkach pod figurami litery 

i odczytując powstałe wyrazy. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



3. A teraz trochę kodowania  

Zaprowadź zwierzęta na farmę zgodnie z zamieszczonym kodem 

https://przedszkouczek.pl/wp-content/uploads/2020/03/KodowanieZwierzeta.pdf 

4. Szukanie słów- nazw zwierząt 

 

 

5. Krowy, kozy, owce" – zabawy matematyczne. 

 Na pastwisku pasły się 2 krowy i 2 kozy. Ile razem pasło się zwierząt? 

             dziecko układa z cyfr lub pisze działanie matematyczne  



                    2 + 2 = 4 

 Babcia przyprowadziła na łąkę 1 krowę łaciatą i 2 krowy brązowe. Ile krów 

przyprowadziła babcia na łąkę? 

                       1 + 2 = 3 

 Na pastwisku pasły się 4 krowy, 2 krowy zapędzono do obory. Ile krów pozostało 

na pastwisku? 

                       4  - 2 = 2 

 

6. Rozwiąż zadanie 

 

 

7. DODAWANIE  - bardzo ciekawe zadania dla chętnych dzieci !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

https://przedszkouczek.pl/wp-content/uploads/2020/03/Dodawanie.pdf 

 

 



II 

 Kaczuszka - praca plstyczna  z wykorzystaniem płyty CD 

 

Potrzebne elementy do wykonania kaczuszki: 

- stara płyta CD 

- kawałek tektury lub kartka brystolu 

- farby, flamastry  lub kredki 

- nożyczki i klej 
 

 
 

Drukujemy kartke z kaczuszką ( poniżej). Można narysować dziecku kaczuszkę ale świetnie 

byłoby gdy dziecko samo ją narysowało. Kaszuszkę dziecko  wycina, przykleja na płytę i 

maluje wodę na tekturce i stawia na niej płytę z kaczuszką.   

Możecie zrobić zdjęcia i mi wysłać. Miłej pracy.  

 

 
 

 



 

 

 

 

  

 

 

 


