
TYDZIEŃ XIII.  10 czerwiec 2020 r. (środa) 

Szczęść Boże! 

 

Witam Was Wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam do wspólnej pracy. 

Modlimy sią za naszą Ojczyznę, za Wasze rodziny oraz ustanie pandemii.  

 

„Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się 

imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź 

wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.  

Chleba naszego powszedniego daj nam 

dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my 

odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź 

nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. 

Amen.”  

               Jezu, cichy i pokornego serca. 

Uczyń serca nasze, według serca Twego. 

 

Pamiętamy też o nabożeństwie Czerwcowym i śpiewamy  

Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

https://www.youtube.com/watch?v=h24FzkPFa_k 

 

Temat dzisiejszego dnia to:  „ŚWIAT ZWIERZĄT W POLSCE” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h24FzkPFa_k


■   Zapraszam do ćwiczeń porannych, które zwiększą sprawność fizyczną dziecka 

i rozwiną współpracę. 

1. „Ustaw się” – zabawa orientacyjno-porządkowa.  

Osoby biorące udział w zabawie swobodnie biegają w różnych kierunkach po 

pokoju. Na hasło jednej osoby: „Szereg” - ustawiają się w szeregu, na hasło: 

„Rząd” – stają w rzędzie, na hasło: „Koło” – w kole, na hasło: „Pary” – w parach, 

a na hasło: „Rozsypka” – w rozsypce.  

2. „Pułapka na myszy” – ćwiczenia z elementem czworakowania.  

Część osób staje w kole. Trzymają się za ręce i stoją na szeroko rozstawionych 

nogach, tak by można było swobodnie przechodzić pod nimi na czworakach. 

Pozostałe osoby są myszkami, które wchodzą do koła i z niego wychodzą.  

Na sygnał jednej z osób.: „Klap” -  koło się zamyka a osoby łączą nogi i zbliżają 

się do siebie. Złapane myszki powiększają koło. Zabawę powtarzamy kilka razy.  

3. „Kaczki na wodzie” – ćwiczenia tułowia.  

Osoby biorące udział w zabawie wykonują przysiady, podnoszą wyimaginowany 

kamień i naśladują puszczenie „kaczki” na wodzie – rzuty prawą i lewą ręką.  

4. „Kto silniejszy” – ćwiczenia siłowe.  

Osoby siedzą w parach przodem do siebie w siadzie rozkrocznym, stopy zwarte 

ze stopami współćwiczącego. Trzymają wspólnie szarfę za końce. Jedna osoba 

obniża plecy do leżenia tyłem – przeciągając współćwiczącego do skłonu  

w przód, po czym następuje zmiana ról. Na sygnał jeden z osób.: „Kto silniejszy?” 

wszyscy starają się przeciągnąć partnera na swoją stronę.  

5. „Zanurzamy się” – zabawa skoczna.  

Osoby biorące udział w zabawie wykonują kilka sprężystych podskoków obunóż 

w miejscu i przysiad podparty – zanurzają się w wodzie.  

6. „Niedźwiedź zasypia” – ćwiczenia uspokajające.  

Osoby biorące udział w zabawie są w siadzie skulnym, z głową zbliżoną do kolan 

robią wydech. Następnie w siadzie prostym, ze wzniesionymi ramionami robią 

wdech. 

7. „Taniec dzikich zwierząt” – zabawa ruchowa przy muzyce.  

Osoba dorosła włącza dowolną muzykę, a osoby biorące udział w zabawie 

naśladują ruchy wybranych zwierząt np. lwa, tygrysa, małpę.  

 



Pamiętajcie cały czas o przestrzeganiu zabiegów higienicznych  

po zabawie i przed posiłkami,  

czyli o myciu rąk oraz zębów po posiłkach. 

                         

 

■   „Tylko raz” – wysłuchanie wiersza Mieczysławy Buczkówny i rozmowa na 

temat jego treści. 

Tylko raz  

Mieczysława Buczkówna  

Chcą żyć jak i ty żyjesz,  

Wszystkie na świecie zwierzęta –  

I mrówki, i żaby, i żmije,  

I pszczoła wiecznie zajęta.  

I paź królowej – motyl  

Niech fruwa tęczowozłoty,  

I ślimak środkiem dróżki  

Niech pełznie, wystawia różki… 

Przypatrz się z bliska dżdżownicy,  

Biedronce, jak kropki liczy,  

Jaskółce, jak gniazdko kleci,  

Jak pająk rozsnuwa sieci.  

Niech skacze pasikonik,  

Niech świerszczyk w trawie dzwoni…  

Dla nich kwitnie łąka, dla nich rośnie las.  

Jak i ty – żyją tylko raz. 



Po wysłuchaniu wiersza proszę spróbujcie odpowiedzieć na następujące pytania: 

O jakich zwierzętach jest mowa w wierszu?  

Gdzie można je spotkać?  

Co jest ich wspólnym marzeniem?  

Niezależnie od gatunku, każdy ma prawo do życia i każdy jest potrzebny, 

dlatego należy mu się szacunek. 

■   „Jaka to nazwa?” – układanie wyrazów z liter.  

Do tej zabawy potrzebny będzie Alfabet, z którego proszę wybrać litery.   

Zadanie polega na ułożeniu jak największej liczby nazw zwierząt.  

Następnie proszę, abyście połączyli nazwy z rysunkami lub zdjęciami zwierząt. 

Podzielcie zwierzęta na: hodowlane i dzikie.  

■   „Jakie to zwierzęta?” – praca plastyczna z W52.  

Wycinanie ilustracji po śladzie, układanie i naklejanie na kartkę.  

Proszę porozmawiajcie w domu na temat ilustracji – zwierząt żyjących w polskich 

lasach. 

■   Obserwacje w ogrodzie domowym, parku lub lesie. 

Oto zdjęcia zwierząt wraz z podpisami, które można spotkać w ogrodzie (przede 

wszystkim owady i ptaki).  

 



 

 

Osoby biorące udział w obserwacji wyodrębniają teren obserwacji za pomocą 

sznurków – na tej powierzchni będą szukać zwierząt i ich domów. Używają do 

tego celu szkieł powiększających. Zaznaczają te zwierzęta, które udało im się 

znaleźć. Rysują również domy tych zwierząt, jeśli udało im się je zaobserwować. 

Proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na to, by nie niszczyć przyrody. 

 

■    Samodzielna praca z Księgą zabaw z literami (KZ) strony: 78–79 – utrwalenie 

informacji o zwierzętach, które dziko żyją w Polsce. Rozmowa na temat parków 

narodowych w Polsce i ich symboli. Odnajdywanie na mapie symboli parków 

narodowych. 

 

■   Praca z Kartą Pracy cz.4 - str. 36a. 

Proszę o podanie nazw zwierząt na zdjęciach, następnie proszę podzielić te nazwy 

na głoski. Pod zdjęciami w liniaturze, proszę zapisać pierwsze i ostatnie litery, 

które występują w nazwach tych zwierząt. 

 



■   Praca z Kartą Pracy cz.4 - str. 36b. 

Proszę o podanie nazw zwierząt widocznych na zdjęciach. Jakie odgłosy wydają 

te zwierzęta? Proszę napiszcie ołówkiem wyrazy po śladzie. Proszę połączyć 

zdjęcia zwierzęcia z odpowiednim wyrazem. Jaki wyraz został? Poniżej w ramce 

proszę narysować zwierzę, które wydaje taki odgłos. 

 

Życzę wszystkim dobrego dnia oraz miłej i owocnej pracy! 

 

■   A dla chętnych dodatkowe karty pracy i kolorowanki. 

 

 

 

Które ze zwierząt zapadają w sen zimowy – otocz pętelką. 

Proszę pokolorować obrazki. 



 

 Krzyżówka o zwierzętach. 



 

 

          Kontynuuj rozpoczęte rytmy. 


