
Wtorek, 13 kwietnia
Nauczycielki: Jolanta Lipińska, Julia Wróbel
Gr.: "Wilczki" 

Wiosna na wsi – Tyle stóp, tyle kroków
Cz.I Proszę zaprowadź zwierzątka różnymi drogami na koniec kartki. (poniżej)
Nazwij zwierzęta. Podziel ich nazwy na sylaby. Połącz sylaby rozpoczynające nazwy 
z odpowiednimi zwierzątkami. Można je również pokolorować. (poniżej)

Słuchamy piosenki "Na podwórku" . Nauka zwrotek 
https://soundcloud.com/user-956760406/na-podw-rku-s-i-muz-jolanta?in=user-
956760406/sets/odkrywam-siebie-bb-cd2  

I. Na podworku na wsi
jest mieszkańcow tyle,
że aż gospodyni
trudno zliczyć ile.

Ref.: Kury, gęsi i perliczki,
i indyki, i indyczki.
Jest tu kwoka z kurczętami,
mama kaczka z kaczętami.
Piękny kogut Kukuryk
i kot Mruczek,
i pies Bryś.
Więc od rana słychać wszędzie: kukuryku, kwa, kwa, gę, gę,
hau, hau, miau, miau, gul, gul, gul –
podworkowy chor.

II. Koń kasztanek w stajni,
a w oborze krowa,
tam w zagrodzie owce
i brodata koza.

Ref.: Kury, gęsi i perliczki…

III. A tu są kroliki:
i duże, i małe,
łaciate i szare,
i czarne, i białe.

Ref.: Kury, gęsi i perliczki…

https://soundcloud.com/user-956760406/na-podw-rku-s-i-muz-jolanta?in=user-956760406/sets/odkrywam-siebie-bb-cd2
https://soundcloud.com/user-956760406/na-podw-rku-s-i-muz-jolanta?in=user-956760406/sets/odkrywam-siebie-bb-cd2


Opowieść ruchowa przy muzyce wycieczka na wieś.
Rodzic opowiada: Nadeszła wiosna. Na wsi jest zielono i radośnie. (dziecko 
maszeruje przy wesołej melodii) Odwiedzamy wiejską zagrodę. Starszny tutaj 
gwar. Widać domowe zwierzęta: owce, krowy, kaczki, świnie, gęsi, kury, 
indyki(dziecko naśladuje ich charakterystyczne głosy). Patrz przyfruneły 
bociany! Wysoko na dachu domu mają swoje gniazdo(dziecko robi daszek nad 
oczami, spogląda w górę naśladując ruchy bociana). Za płotem gospodarstwa 
widać pole. Rośnie na nim zboże. Zamieniamy się w trawy i kłosy zbóż 
(dziecko robi przysiad, na hasło "rośniemy" – powoli wstaje). Na łące 
pojawiają się zające. Małe zajączki chcą się bawić. Chowają się w trawie. 
(dziecko naśladuje zajączki, a rodzic kontynuuje opowiadanie według własnej 
wyobraźni). I tak dalej...

Cz.II Zajęcie 1.: Długi, krótki ćwiczenia w mierzeniu długości
Układamy ze skakanek dwie drogi (każda składa się z czterech skakanek w tym 
samym kolorze lub przygotujemy sznurki.
np. droga czerwona i droga niebieska).
• Dwie drogi równoległe.

−− Czy obie drogi mają taką samą długość?
Jedna z dróg zakręca.

−− Czy teraz drogi mają taką samą długość?
−− Dlaczego uważacie, że czerwona droga jest dłuższa?
Drogi mają taką samoą długość, bo nadal są te same cztery skakanki, sznurki – tylko 
przesunięte.

Mierzenie szerokości dywanu stopa za stopą – zachęcam by pomierzyć swoje 
dywaniki, głośno licząc, wraz z rodzicem.
Mierzenie długości dywanu krokami, które głośno liczymy (kroki twoje, kroki 
rodzica). Czy wyszły wam różne wyniki?
Móżemy zmierzyć dywan linijką lu miarką krawiecką.

Cz.III



Karty pracy, cz.4, s.7
Jak sparawdzić która tasiemka jest dłuższa?
Rysowanie kurcząt wg wzoru.
Kolorowanie trzeciego kurczęcia, licząc od prawej strony.

Zajęcie 2.: Ćwiczenia gimnastyczne
https://youtu.be/Zg7pCZOtMXo 
https://youtu.be/bzboHM5GUzg 
https://youtu.be/23CmYNuEipk 

Cz.III Kolorowanie i czytanie całościowe – karty pracy cz.4, s.8
Czytanie tekstu i naklejanie zdjęć – Litery i liczby, cz.2, s.68

☼☼☼Miłego dnia i udanej pracy☼☼☼

https://youtu.be/23CmYNuEipk
https://youtu.be/bzboHM5GUzg
https://youtu.be/Zg7pCZOtMXo





