
Kochane Dzieci!

Podsumowując nasz pierwszy tydzień pracy bardzo Was prosimy o składanie Waszych
prac  do  teczek,  które  po  powrocie  do  przedszkola  wspólnie  obejrzymy  
i omówimy. Jeżeli macie ochotę poproście rodziców o zrobienie Wam kilku zdjęć podczas
wspólnej pracy w lekcjach, w domu, w kuchni i prześlijcie na e-maila.
Pani Ewa ewcia.olsz@wp.pl
Pani Sylwia sylwia_mazur@op.pl
Postaramy  się  wybrać  kilka  zdjęć  i  umieścić  na  stronie  internetowej  przedszkola.
Pozdrawiamy Was serdecznie i życzymy miłego weekendu.

Materiały potrzebne do pracy dzieciom:
kredki, nożyczki, klej, karty pracy.

Dla dzieci 6, 5, 4, 3 letnich.

1. Poproś rodziców o przeczytanie opowiadania Mateusza Galicy pt.: „Wiercipiętek 

poznaje owady”.
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Udziel ustnych odpowiedzi na pytania dotyczące treści wysłuchanego opowiadania.
1. Co ukłuło Wiercipietka w nos?
2. Jak nazwał Wiercipiętek komara?
3. Dlaczego komar był obrażony?
4. Do jakiej rodziny należał komar?
5. Jakich członków swojej rodziny przedstawił komar Wiercipiętkowi?

2. Poproś osobę dorosłą o przeczytanie zagadek. Spróbuj je odgadnąć.

Drzemały podczas zimowych chłodów 
w niedużym domku na plastrze miodu. 
Wkrótce wylecą całą gromadką 
ku pierwszym, wiosennym kwiatkom. (Pszczoły) 

Tak jak muchomorek
w kropki mam spódnicę,
nie walczę z muchami,
chętniej zjadam mszyce. (Biedronka)

Bzyka koło ucha,
nie osa, nie mucha,
kiedy Cię ukłuje,
bąbel wyskakuje. (Komar)

Tu cytrynek, tam paź królowej,
wszędzie piękne, kolorowe.
Lekko unoszą się nad łąką,
gdy tylko zaświeci słonko. (Motyle)

Znacie takiego konika,
który zawsze w trawie cyka? (Konik polny)

Materiał dla dzieci 5,6 letnich.
1. „Dodajemy” – zabawa dydaktyczna.
 Poproś rodzica, aby opowiedział Ci historyjkę, a Ty spróbuj przeliczać na palcach np.

➢ Na poszukiwanie wiosny wybrały się różne zwierzęta, a wśród nich trzy pszczółki
(dzieci  wspólnie z rodzicem pokazują 3 palce),  trzy pszczółki  zaprosiły jeszcze  
dwie pszczółki  (dokładają jeszcze 2 palce).  Ile  razem pszczółek  szuka wiosny?
(Dziecko stwierdza) 
Wiosny szuka 5 pszczółek.

➢ Ciepłe promyki słońca zachęciły do wyjścia spod kamienia żuka. Za chwilę dogoniły
go jeszcze dwa żuki. Ile razem żuków szuka wiosny?
Wiosny szukają 3 żuki.
(Wiosny mogą szukać np. biedronki, motyle, a zamiast palców do liczenia możecie 
wykorzystać np. fasolę lub groch).



2. Matematyczne kwiatki.
Wytnij  kwiatki  i  postaraj  się wykonać działania (do liczenia możesz wykorzystać różne
przedmioty  np.  klocki,  kredki).  Jeśli  potrafisz  możesz  policzyć  w  pamięci?  Kwiatek  
z działaniem przyklej do odpowiedniej doniczki.



3. Lista poszukiwacza wiosny.
Z listy poszukiwacza wiosny pokoloruj rośliny, owady i ptaki, które spotkałeś na spacerze.
Na dole strony znajdują się puste miejsca na dodatkowe wiosenne „znaleziska”.



Materiał dla dzieci 3,4 letnich.

1. Zabawa w liczenie. Nauka i zabawa

https://szaloneliczby.pl/nauka-cyferek-od-1-do-6/

2. Wykonaj kartę pracy. Jeśli nie masz kolorowej drukarki, dopasuj podpisy.

https://szaloneliczby.pl/nauka-cyferek-od-1-do-6/


3. Pokoloruj obrazek dowolną techniką.


