
GRUPA V wtorek 06.04.2021 rok

Witamy serdecznie Rodziców i Dzieci z grupy V w kolejnym tygodniu zajęć w formie

zdalnej. Mamy nadzieję, że miło spędziliście świąteczny czas i macie wiele energii do

wspólnej  pracy.  Przygotowałyśmy Wam ciekawe propozycje działań edukacyjnych.

Pozdrawiamy Serdecznie Dzieci I Rodziców. Nauczycielki z grupy V.

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.

TEMAT TYGODNIA (06- 09.04.2021 rok) Zwierzęta z daleka i bliska

Cele  ogólne:  wzbogacenie  wiadomości  na  temat  królestwa zwierząt  –  prezentacja
cech  wybranych  zwierząt  i  omówienie  środowiska  ich  życia,
kształtowanie postawy badawczej wobec otaczającego świata przyrody.

Zestaw ćwiczeń porannych

1. Podskoki obunóż jak małe piłeczki.  Tempo: wolno wolno wolno, szybko szybko
szybko,  wolno  wolno  wolno,  szybko  szybko  szybko,  wolno  wolno  wolno,  szybko
szybko szybko.

2. Przysiady:  w  pozycji  wyprostowanej  uginamy  nogi  w  kolanach,  następnie
prostujemy.  Pilnujemy  prawidłowej  postawy,  plecy  prosto,  ręce  wyciągnięte  do
przodu. (5 powtórzeń)

3. Ćwiczenie  dużych  grup  mięśniowych  “Kto  silniejszy”.  Siadamy  naprzeciwko
dziecka: siad skrzyżny. Podajemy sobie ręce. Kolana dotykają Przeciągamy się raz
w jedną, raz w drugą stronę.

4. W  klęku  podparty  wykonujemy  na  przemian  „koci  grzbiet”,  następnie  „plecy
zapadnięte (wklęsłe)”. (około 8 powtórzeń)

                            

mailto:ps.36grupa5@onet.pl


Praca dzieci 3 – letnie

Zadania na wtorek 06.04.2021 rok

Daniel D.  Franek F.  Dawid H. Lilianna M.  Julia P.  Cezary T.C.  Julian T.C.

Popatrz na  obrazek i  powiedz jakie  zwierzęta,  owady i  rośliny można spotkać na łące.
Opowiedz o swojej ostatniej wyprawie na łąkę. 



Praca dzieci 4 – letnie

Zadania na wtorek 06.04.2021 rok

Hania B.  Augustyn B.  Ewa G.  Gabriela G.J.  Marysia M.  Adrianna O.  Tomek P.
Kuba R.  Emil S.

Powiedz co słyszysz 

https://www.youtube.com/watch?v=eVPhhfQ9Xuc

https://www.youtube.com/watch?v=eVPhhfQ9Xuc


Praca dzieci 5 – letnie

Zadania na wtorek 06.04.2021 rok

Lidia D.  Franciszek K.  Emma S.  Bernard Ż.  Maksymilian I.- (karty pracy str. 12)

Ela Pasławska - NA ŁĄCE

Na łące, na łące, jest kwiatów tysiące:
są tam stokrotki białe
i dzwonki pachnące, i dużo innych kwiatów.
Na łące, na łące, jest ssaków tysiące:
są krety czarne, co kopią kretówki
i zajączki szare, co mają ziemne kryjówki
i różne inne zwierzaki...
Na łące, na łące, lata owadów tysiące:
są tam motyle różnokolorowe,
w paseczki i kropeczki,
po kwiatach skaczą pszczółki,
które w chowanego bawią się
i śpiewają sobie tak:
"La, la, la, jestem pszczółka pracusia,
La, la, la, jestem pszczółka pracusia..."
Nad łąką, nad łąką
świeci żółte słonko,
latają tam ptaszki:
jaskółki i sójki i małe kukułki.
Śpiewają piosenki, stukają w bębenki.
I jeszcze na tej łące
jest zielonych potworów tysiące!
Mają oczy takie duże,
a nóżki jak serdelki.
Siedzą sobie cicho w trawie,
lub rechoczą tak:
"Re-re kum, kum. Re-re kum, kum..."

Rozmowa na temat wiersza:

Jakie owady możemy spotkać na łące?

Jakie kwiaty rosną na łące?

Jakie zwierzęta możemy spotkać na łące? 

Wymień inne kwiaty, owady i zwierzęta, które możemy spotkać na łące, które nie wystąpiły
w wierszu.





Praca dzieci 6 – letnie

Zadania na wtorek 06.04.2021 rok

Gabriela M.  Wiktor J.

Karty pracy str. 12 – ćwiczenia w przeliczaniu do 10 i rozpoznawaniu zapisanych liczb

„Wiosenna łąka” – W. nr 12 puzzle.

Wiosenna wycieczka – M. Kownacka

Idziemy poznawać i podpatrywać przyrodę. Ale w co będziemy zbierali nasze skarby? Nie
możemy iść na taką wyprawę – z pustymi rękami!... Mało zobaczymy i nic nie przyniesiemy,
bo wszystko nam się zniszczy po drodze. Jeśli chcemy coś dokładnie zobaczyć, musimy
ze sobą zabrać: 
Lupę  kilkakrotnie  powiększającą  (najlepsza  jest  lupa  powiększająca  20 razy,  nazywana
przez dzieci „czarodziejskie szkiełko”).  Dzięki  lupie obejrzymy świetnie: kwiaty, włoski na
liściach,  ptasie  piórka,  biedronkę,  ziarnko  piasku,  pąki  na  drzewach  i  wiele  innych
niezmiernie ciekawych rzeczy, niedostrzeganych gołym okiem. 
Lornetkę  polową,  która  przybliży  nam  ptaki  w  locie,  gniazda  na  wierzchołkach  drzew,
bociana po drugiej stronie rzeki, wiewiórkę siedzącą na wysokiej gałęzi, sarny daleko pod
lasem, dziką kaczkę czy łabędzia pływającego na falach jeziora.
Do  zbierania  skarbów  przyrody  przydadzą  się  nam:  słoiki,  puszki,  butelki  –  zbierzemy
do nich rośliny wodne, ślimaki do akwarium, jagody, borówki i poziomki; pudełka, torebki
woreczki – na szyszki sosny i świerka, puch topoli, muszelki, kamyki i czysty piasek; gazety,
płaty ligniny w twardych tekturowych okładkach, żeby się nam nie połamały i nie pogięły
liście, płatki kwiatów, piórka ptasie.
Na wycieczce przyrodniczej zobaczymy wiele dźwięków – jeśli będziemy mieli uszy i oczy
otwarte. Ale czy wszystko zapamiętamy? Musimy sobie pomóc w zapamiętywaniu. Do tego
posłuży nam: ołówek i zeszyt, w którym narysujemy biedronkę, kwiat jabłoni, stare drzewo
napotkane  po  drodze,  kształt  liścia  kasztanowca,  wiewiórkę,  dzięcioła,  kwitnącą  róże  –
krótko mówiąc to wszystko, co nam się po drodze będzie podobało, co nas zainteresuje.
takie szkice „ na kolanie” to świetny materiał do naszej kroniki czy też do kartoteki.
Aparat fotograficzny- zabierze pani- by utrwalić na zdjęciu wspaniały las, stado jaskółek na
drutach telegraficznych, krowy pasące się pod lasem, kwitnącą wiśnię, stracha na wróble. 
Przyda nam się również latarka, scyzoryk, no i, oczywiście, torba podróżna lub chlebak,
do którego zapakujemy wszystkie przedmioty i w którym przyniesiemy zebrane skarby. 
Teraz po powrocie z wycieczki  – mamy czas, by spokojnie uporządkować nasze zbiory,
wrażenia  i  obserwacje.  Ileż to  „hasełek”  przybędzie  w naszej  kartotece!  –  „skowronek”,
„biedronka”, „dąb”, „jaszczurka”, „paproć”, „dzięcioł”, „zając”, „drozd świergotek”…
Jedni rysują, drudzy szukają w książkach wiadomości, jeszcze inni ładnie, czysto wpisują je
na karcie pod hasłem i rysunkami, a wreszcie nasz redaktor Piotruś ustawia kart według
alfabetu w kartotece. Ciekawy jest plan naszej wycieczki. Możemy być dumni.



Zadania do opowiadania

1. Na podstawie wysłuchanego opowiadania stwórz listę rzeczy, które dzieci chciały zabrać
na wycieczkę.

2. Ustal trasę i przebieg wycieczki opisanej w tekście.

3. Dlaczego warto planować wycieczki? 
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