
 

Wprowadzenie litery G, g 

Cel: 

Dzieci poznają literę ,,G,g „ dużą i małą, drukowaną i pisaną . Dokonują analizy i syntezy sylabowo 

głoskowej wyrazów z literą ,,G g ”. Piszą literę w liniaturze. Oglądają film demonstrujący  literę G. 

Litera G,g jest spółgłoską i oznaczamy ją kolorem niebieskim w modelach wyrazów. 
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 Model wyrazu garnek: 
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Znajdź w alfabecie literę g i otocz ją niebieską kredką. 

 

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Y Z 
https://www.youtube.com/watch?v=TlP_sF3lZ_0 

 

Obejrzyj film 

https://www.youtube.com/watch?v=zZITH4qXsSw 

 
Podkreśl literę G,g w wyrazach, podziel wyrazy na sylaby i głoski. 

 

 

globus   rogal   gniazdo   goryl   Gutek  

grabie  gąska   gra   gady    bingo                    

Gloria     noga     droga    

https://www.youtube.com/watch?v=TlP_sF3lZ_0
https://www.youtube.com/watch?v=zZITH4qXsSw


Napisz literę G, g według instrukcji. 

 

  



„MATEMATYKA W ZAGRODZIE” 

 

 

 

 

 

 

Cel: 

Dziecko rozwija myślenie logiczne, rozwiązuje zadania z treścią, doskonali umiejętność 

dodawania za pomocą liczmanów. 

Potrzebujemy: nakrętki po napojach 8sztuk lub inne liczmany. Dziecko układa je 

zgodnie z treścią zadania i przelicza.  

1. W gospodarstwie pana Jana są 2 krowy, 3 kozy i 1 koń. Ile pan Jan ma zwierząt? 

2. Na słońcu wygrzewają się 3 kotki, 2 pieski i 1 kurka. 

 Ile zwierząt wygrzewa się na słońcu? 

3. Po łące chodzą: 4 krowy, 2 konie, 1 pies i 1 kot. Ile zwierząt jest na łące? 

 

Cel: 

 Dziecko utrwala liczebniki porządkowe i orientację na kartce papieru (lewa, prawa). 

1. Pokoloruj pierwszą, trzecią  i szóstą kurę. Zacznij liczyć od lewej strony. 

 

 

2. Pokoloruj drugą, piątą, siódmą i ostatnią świnkę. Zacznij liczyć od prawej  strony. 

 

 

3. Odliczaj kolejno do dwóch. Skreśl co drugi traktor. 

 

  



Zwierzęta na wsi- praca plastyczna 

 

Cel 

Dziecko  rozwija percepcję słuchową rozpoznając odgłosy zwierząt. 

W wykonaniu pracy plastycznej dziecko poznaje swoje indywidualne możliwości 

twórcze, rozwija wyobraźnie i kreatywność. 

 

 

1. Odsłuchaj odgłosy zwierząt. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3oE8dF4HPAE 

 

 

1. Wykonaj dowolne zwierzątko z gospodarstwa wiejskiego według własnego pomysłu 

wykorzystując rolki po papierze.  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=3oE8dF4HPAE


SKĄD SIĘ BIERZE SER? 

Cel: 

Dziecko poznaje linię produkcji sera, potrafi z obejrzanego filmu wyciągnąć 

najważniejsze informacje, odpowiada na pytania. 

Zobacz film o produkcji sera. 

https://www.youtube.com/watch?v=adyD07I9shY 

  

Odpowiedz na pytania 

1. Od jakich zwierząt pochodzi mleko do produkcji sera? 

2. W jaki sposób rolnik pozyskuje mleko od krów i kóz? 

3. Gdzie mieszkają krowy i kozy? 

4. Ile mleka potrzeba do wyprodukowania 1kg sera? 

5. W jakim pomieszczeniu dojrzewają sery? 

6. Jak nazywa się dział w sklepie, w którym możemy kupić 

ser? 

7. Jakie produkty pochodzące z mleka masz w domu? 

 

 

 

Rodzaje serów: 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=adyD07I9shY


PIOSENKA „STARY DONALD” 

 

Cel 

Dziecko słucha utworu muzycznego, rozwija pamięć muzyczną poprzez zapamiętywanie 

melodii i tekstu piosenki oraz rozwija inwencje twórczą poprzez łączenie ruchu z muzyką- 

naśladując zwierzątka z piosenki. 

Dziecko poznaje piosenki w nauczanym języku angielskim. 

https://www.dailymotion.com/video/x6hmycb 

tekst: 

1. Stary Donald farmę miał ija, ija o! 

A na tej farmie krowę miał ija, ija o!  

Krowa mu – mu - mu, mu, mu. 

2. ... świnkę miał ija, ija o! Świnka chrum – chrum – chrum, chrum, chrum;  

krowa mu – mu – mu, mu, mu. 

3. ... pieska miał, ija, ija o! Piesek hau – hau - hau, hau, hau;  

świnka chrum – chrum – chrum, chrum, chrum; krowa mu – mu - mu, mu, mu 

4. ... kury miał, ija, ija o! Kury ko – ko – ko, ko, ko; ... 

5. ... gąskę miał, ija, ija o! Gąska gę – gę – gę, gę, gę; ... 

6. ... kaczkę miał, ija, ija o! Kaczka kwa – kwa – kwa, kwa, kwa; .... 

7. ... owce miał, ija, ija o! Owce be – be – be, be, be; … 

8. ... kotka miał, ija, ija o! Kotek miau – miau – miau, miau, miau; 

owce be – be – be, be, be; kaczka kwa – kwa – kwa, kwa, kwa;  

gąska gę – gę – gę, gę, gę; kury ko – ko – ko, ko, ko;  

piesek hau- hau- hau, hau, hau; świnka chrum – chrum – chrum, chrum, chrum;  

Krowa mu – mu - mu, mu, mu. 

9. Stary Donald farmę miał ija, ija o! Ija, ija o! 

 

Wersja po angielsku:     https://www.youtube.com/watch?v=R6aTA-UkzjI 

https://www.dailymotion.com/video/x6hmycb
https://www.youtube.com/watch?v=R6aTA-UkzjI


 

 

 

Czytanka 
Cel: Dziecko czyta samodzielnie metodą sylabową 

 

 

 

  



Rodziny zwierząt 

Cel 

Dziecko tworzy zbiory, przelicza i porównuje. 

Otocz pętlą rodziny zwierząt. Połącz liczbę zwierząt z cyfrą w okienek na dole kartki. 

Wskaż, która rodzina jest największa, a która mniejsza. 

 

3 4 5 6 7 8 



Cel: dziecko utrwala kierunki prawo-lewo na kartce papieru, wycina po śladzie. 

Wytnij i przyklej figury stosownie do kierunku, który wskazuje palec. 

 

 

 

  



ZABAWY RUCHOWE 

Cel:  

Dziecko rozwija sprawność ruchową, reakcję na sygnał, wykonuje ćwiczenia naśladowcze 

1.Zabawa ruchowo -  naśladowcza „Na wiejskim podwórku” 

Przebieg: Dziecko biega w tempie piosenki. Zatrzymuje się i na hasło: Piesek – chodzi na 

czworakach i naśladuje szczekanie psa. Na hasło: Koń – biegnie, zatrzymuje się i grzebie 

kopytkiem. Na hasło: Kogut – staje na jednej nodze i naśladują pianie koguta. Na hasło 

Krowa – staje i naśladuje odgłos krowy. 

2. „Kalambury na wesoło” – Zwierzęta należy wyciąć i włożyć do pudełka, z którego 

można losować. Dziecko losuje obrazek z danym zwierzątkiem. Zadaniem dziecka jest 

pokazać ruchem bez użycia słów o jakie zwierzę chodzi. Rodzic ma za zadanie odgadnąć. 

Później zamiana- rodzic losuje zwierzę i pokazuje ruchem o jakie zwierzę chodzi. Dziecko 

odgaduje. 

  



3. „Ruch to zdrowie” poruszanie się według instrukcji z  filmu. 

https://www.youtube.com/watch?v=OmAZquWgp9A 

 

4. „Koniki” – poruszanie się według słów piosenki 

https://www.youtube.com/watch?v=r8qvgiG0GXA 

 

5. „Łap piłkę”- zabawa na orientację. Dziecko siedzi, rodzic rzuca piłkę i podaje nazwę 

zwierzęcia. Dziecko łapie piłkę i naśladuje głos zwierzęcia. Następnie zamiana, dziecko rzuca 

piłkę do rodzica i podaje nazwę zwierzęcia. (W zabawie może wziąć udział kilka osób).           

                                                                                                  MIŁEJ ZABAWY ☺ 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=OmAZquWgp9A
https://www.youtube.com/watch?v=r8qvgiG0GXA


PALMA WIELKANOCNA – ZADANIE DODATKOWE  

Cel:  

Dziecko tworzy własne kompozycje z materiałów przyrodniczych i plastycznych. 

 

Wykonaj wraz z rodzicami palmę wielkanocną. 

 Wykorzystaj materiały, które masz w domu.  

Ponadto możesz użyć: bazie, bukszpan, bibuła, krepina, wycinanka, 

trawa, wstążka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miłej zabawy życzą 

Pani Beata i pani Iza 


