
GRUPA V wtorek 19.05.2020 rok 

Witamy serdecznie Dzieci i Rodziców z grupy V. Ze względu na zaistniałą 

sytuację nie możemy przychodzić do pracy i bezpośrednio w przedszkolu 

prowadzić zajęć dydaktycznych. Dlatego też za pomocą naszej strony 

internetowej przedszkola będziemy przekazywać informacje dotyczące działań 

edukacyjnych. Prosimy Rodziców o współpracę z naszą grupą i wspólną 

edukację. Pozdrawiamy Serdecznie Dzieci I Rodziców. Nauczycielki z grupy V. 

Pani Agata i Pani Marta. 

TEMAT TYGODNIA (18 - 22.05.2020rok) Zwierzęta duże i małe. 

Cele ogólne:  

Doskonalenie umiejętności rozpoznawania kontynentów na mapie i podawania 

ich nazw, tworzenie kolekcji zwierząt na podstawie mapy świata, rozwijanie 

umiejętności matematycznych poprzez posługiwanie się modelami monet                    

i banknotów. 

 

Prosimy Rodziców o przesyłanie zdjęć prac dzieci na adres 

ps.36grupa5@onet.pl 

Zdjęcia będą umieszczane na naszej stronie internetowej. 

Prosimy przesyłać zdjęcia w układzie poziomym. Dziękujemy. 

 

mailto:ps.36grupa5@onet.pl


Mapa świata- zwierzęta. 

https://www.youtube.com/watch?v=xh53hM5WlMs 

 

 

Jak myślisz? Jaki kontynent zamieszkuję zwierzęta ze zdjęć? 

 

Lew ma łapy zakończone ostrymi pazurami, silne szczęki doskonałe do polowania, 

nawet na bardzo duże zwierzęta. Groźnie wyglądająca grzywa, która zwiększa 

przewagę samca broniącego terytorium stada,                                                                   

stanowi naturalną ochronę głowy i szyi podczas walki. 

https://www.youtube.com/watch?v=xh53hM5WlMs


 

Słoń- duże uszy wykorzystywane do chłodzenia, długa trąba zakończona dwoma 

palczastymi wyrostkami służąca do oddychania, picia, kąpania , zbierania pożywienia  

i zrywania gałęzi z wyższych partii drzew. Ciosy służące do obrony.                                   

Miękka i delikatna spodnia strona stóp, dzięki czemu słoń potrafi poruszać się 

bezszelestnie. Po kąpieli słonie posypują wilgotną skórę piaskiem, a powstała w ten 

sposób warstwa kurzu i błota, pomaga im ochronić się przed słońcem i owadami. 

 

Nosorożec czarny-Żywi się roślinami. Ma duże, płaskie zęby trzonowe służące mu    

do rozcierania liści. Róg wykorzystuje do obrony. Gruba skóra stanowi ochronny 

pancerz a tarzanie się  w błocie pomaga utrzymać niską temperaturę ciała                                

i chroni przed pasożytami. Nosorożec bardzo szybko biega. 



 

Lampart- dzięki ubarwieniu jest prawie niewidoczny wśród traw, liści i drzew.                      

Ma szerokie łapy z ostrymi pazurami. Cechują go niebywała zwinność i siła. 

Lamparty potrafią się wspinać, wciągać na drzewo ofiary trzy razy większe od siebie. 

Lampart potrafi świetnie pływać i wykonywać siedmiometrowe skoki. 

 

Bawół- jest roślinożercą o ogromnej wadze ( zwykle od 500 do 900 kg).                       

Osadzone na dużej głowie, potężne, ostre rogi służą do obrony i ataku.                             

Bawoły mają silne kończyny, które zakończone są dwoma palcami pokrytymi racicami. 

 



 

Praca dzieci 3 – letnie zadania na wtorek 19.05.2020 rok 

Ada O. Tomek P. Ewa G. Gabi J. G. Emil S. Augustyn B. Marysia M. Kuba R. 

Bartek B. 

Zoo 

Jan Brzechwa 

Matołek raz zwiedzał zoo  

I wołał co chwila: "O-o!"  

"Jaka brzydka papuga!"  

"Żyrafa jest za długa!"  

"Słoń za wysoki!"  

"A po co komu te foki?"  

"Zebra ma farbowane żebra!"  

"Tygrys  

Chętnie by mnie stąd wygryzł!"  

"Na, a zajrzyjmy pod daszek:  

Żółw - tuś, bratku, tuś!"  

"A to? Ptaszek.  

Niezły ptaszek -  

Struś!"  

Wreszcie zbliża się do wielbłąda,  

Uważnie mu się przygląda  

I powiada wskazując na niego przez kraty:  

"Owszem, niezły. Niczego! Szkoda tylko, że garbaty!" 

https://poezja.org/wz/Brzechwa_Jan/


 

 

Nauka zwierząt- Zwierzęta w Afryce. 

https://www.youtube.com/watch?v=oRVBEKuIKh4 

 

11 najbardziej uroczych dzieci zwierząt 

https://www.youtube.com/watch?v=N9z8AREvjsA 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oRVBEKuIKh4
https://www.youtube.com/watch?v=N9z8AREvjsA


 

Praca dzieci 4 – letnie zadania na wtorek 19.05.2020 rok 

Franek K. Emma S. Benio Ż. Lidia D. Maks I. 

 

Witamy swoje palce                                                                                                      

             Rodzic  mówi rymowankę, a dziecko realizują jej treść. 

Kciuki gotowe? Tak! – pięść zaciśnięta, wystawiony kciuk  

Wskazujące gotowe? Tak! – wystawiony drugi palec 

Środkowe gotowe? Tak! – wystawiony trzeci palec 

Serdeczne gotowe? Tak! – wystawiony czwarty palec  

Małe gotowe? Tak! – wystawiony piąty palec  

Wszystkie palce gotowe? Tak! 

Schowajcie się za głowę! – schowanie dłoni za głowę 

Następnie dziecko przelicza swoje palce poprzez dotyk o policzek z jednoczesnym 

nazywaniem ich. Określenie ile palców razem jest w obu dłoniach. 

 

Gdzie był Krzyś? 

Gdzie byłeś Krzysiu? 

- Daleko…. 

W Afryce, nad rzeką Nilem! 

A dwa kroki przede mną 

kąpały się dwa krokodyle! 

Były takie olbrzymie, 

paszcze miały szerokie 

jak bramy. 

Nie wierzysz? No to proszę, 

Możesz zapytać mamy! 

A potem hipopotam 

po szyję wylazł z błota, 

aż śmiały się goryle. 

Słonie biegały jak konie! 

Były zebry, żyrafy, szakale! 



A ja – 

Nie bałem się wcale. 

Siedziałem obok mamy 

i patrzyłem… patrzyłem…. 

Małpy jadły figi i daktyle, 

Nosorożec bawił się w strumieniu, 

a tygrysy leżały pod palmą. 

I lwa widziałem, 

A jakże! 

I chociaż było ciemno, 

nie bałem go się  także. 

Ale zabłysło światło 

i ludzie zaczęli uciekać! 

Ja chciałem jeszcze zostać, 

chciałem jeszcze poczekać, 

ale mama….. 

- O czym ty mówisz Krzysiu? 

To ci się chyba śniło. 

Skądże? 

Naprawdę to widziałem! 

To wszystko w kinie było. 

***** 

 

Gdzie był Krzysio? 

Ile krokodyli widział? 

Jakie jeszcze zwierzęta tam były? 

Co robiły małpy, a co tygrysy? 

Gdzie widział to wszystko Krzyś? 



 

 

Praca dzieci 5 – letnie Zadania na wtorek 19.05.2020 rok 

Patryk M. Wiktor J. Agatka R. Gaba M. Gabrysia K. Wojtek O. Artur K. 

 

Jestem silny jak lew - piosenka 

https://www.youtube.com/watch?v=Vc2p-2aUDbM 

                 

Chociaż latek mało mam, 

to powiedzieć muszę Wam, 

Byście nie martwili się 

I wiedzieli o tym, że: 

Ref. 

Jestem silny jak lew, lew, lew, lew, 

umiem zmarszczyć też brew, brew, brew, brew. 

Zjadam wszystko za dwóch, dwóch, dwóch, dwóch,  

Taki ze mnie jest zuch. 

Biegam szybko jak koń, koń, koń, koń, 

nie mam uszu jak słoń, słoń, słoń, słoń. 

Jestem spryty jak lis, lis, lis, lis, 

myszy powiem a kysz ! 

 

Tak więc teraz wiecie, że 

nie ma o co martwić się. 

Bo ja radę sobie dam, 

I przypomnieć chciałbym Wam: 

https://www.youtube.com/watch?v=Vc2p-2aUDbM


 

Ref. Jestem silny jak lew, lew, lew, lew, 

umiem zmarszczyć też brew, brew, brew, brew. 

Zjadam wszystko za dwóch, dwóch, dwóch, dwóch,  

Taki ze mnie jest zuch. 

Biegam szybko jak koń, koń, koń, koń, 

nie mam uszu jak słoń, słoń, słoń, słoń. 

Jestem spryty jak lis, lis, lis, lis, 

myszy powiem a kysz ! 

 

 

 



Praca dzieci 6 – letnie Zadania na wtorek 19.05.2020 rok 

Alicja D. Mateusz M. Wojtek K. Adam O. 

 

Przypominamy Rodzicom dzieci 6 – letnich, że można odbierać z przedszkola 

książki, karty pracy 6 – latka. W tych książkach dzieci mogą pracować w domu 

wg naszej proponowanej tematyki tygodniowej.                                                              

Jest to przygotowanie dzieci do szkoły. Zachęcamy do odbioru książek. 

 

SŁOŃ AFRYKAŃSKI  

 

Chociaż wcale nie jest zły, 

mówią, że ma duże kły. 

 

Lecz słonie tylko cztery zęby mają, 

one ciosy się nazywają. 

 

Słynna jest też z tego słoni gromada, 

że słoń piękną trąbę posiada. 

 

Pełni ona często rolę prysznica, 

niezbędna jest także podczas picia. 

 

Jest potrzebna też do tego,  

by w gorę unieść coś ciężkiego. 

 

A ogromne słonia uszy, 

chłodzą go podczas upałów i suszy. 

 

Wśród lądowych ssaków żyjących na świecie, 

większego nigdzie nie znajdziecie. 



Słyszę- liczę 

Słyszę i liczę – ćwiczenia liczbowe, odtwarzanie zasłyszanych dźwięków.                        

Rodzic wrzuca do kubka określoną liczbę fasolek  w takim tempie, aby dziecko mogło 

je policzyć. Następnie układa na kartce  przed sobą tyle samo fasolek  podpisując                 

je odpowiednią cyfrą. W celu sprawdzenia dziecko wysypuje z kubka liczmany i liczy. 

Jeśli ma tyle samo, dobrze wykonał zadanie. 

Dorosły liczy fasolki i  układa je kolejno na  kartce. Stwierdza np. na kartce leży  

dziewięć fasolek. Pokaż na palcach... Ile fasolek  jest na kartce? Narysuj tyle 

samo kresek ... Zabiera cztery.  Ile fasolek  zostało? Policz na palcach.                  

Narysuj tyle samo kresek. Ile fasolek zostało? 

 

Znak odejmowania. 

 

Napisz taki znak pomiędzy dwoma rzędami kresek. 

 

 

 

Czy znasz odpowiedź?   

-Jak nazywa się duży palec u dłoni? 

- Wymień dwa pojazdy posiadające tylko dwa koła? 

 -Którą dłoń podajemy na powitanie? 

 -Ile palców u obu dłoni ma człowiek? 

 -Ile dzieci dostanie jabłko jeżeli w koszyku jest ich 6? 

- Która z tych liczb jest większa 5 czy 3? 

 -Ile to jest razem 3 i 3? 

-Pięć palców odjąć dwa polce to jest? 



Wskaż znak odejmowania (minus). 

 

 

 

Praca KP 4. 34a – przeliczanie zwierząt , zapisywanie odejmowania.(ołówek) 

Praca KP4 34 b- wykluczanie ze zbioru, odszukiwanie zwierzęcia które nie pasuje do 

pozostałych. Rysowanie zwierzęcia zgodnie z instrukcja (kredki). 

 

Muzyka relaksacyjna (Afryka) 

https://www.youtube.com/watch?v=_XQppzRe2U0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_XQppzRe2U0


 

 

 

 



PRACA DODATKOWA - CHĘTNYM DZIECIOM 

Zwierzęta ze zdjęć powyżej to tak zwana Wielka Piątka Afryki.                                           

Uważa się je za najniebezpieczniejsze zwierzęta świata, zwłaszcza kiedy                          

bronią swoich młodych lub zostaną zranione. 

Połącz napis ze zwierzęciem. Podziel wyrazy na sylaby. 

                          

Bawół 

                                      

Nosorożec 
 

                                

Słoń 
 

Lew 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Lampart 



Zrób książeczkę z Wielkiej Afrykańskiej Piątki. Pokoloruj i podpisz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


