
Witam serdecznie moje kochane „Pszczółki” zachęcam Was do pracy 

online. Mija kolejny tydzień, w którym się nie widzimy, ale myślę, że razem 

sobie popracujemy. W tym tygodniu porozmawiamy sobie o pracach 

związanych z wiosennymi porządkami, charakterystycznymi zjawiskami, które 

zwiastują nam wiosnę : 

 
 Poniedziałek : odkrywanie  litery Ł,ł małej i wielkiej, drukowanej i pisanej, 

utrwalenie poznanych liter, układanie modeli i schematów dźwiękowych, liczenie 

zdań i wyrazów w zdaniu. ( 6 latki- określenie czy literka Ł,ł jest spółgłoską czy 

samogłoską) 

        Karty Pracy:  

5l : Przygotowanie do czytania i pisania s.62 ( książka różowa)                    

     6l: Litery i liczby cz.2 .s.46-49( ksiązka zielona) 

 Wtorek: 

 https://www.youtube.com/watch?v=NyOhE-uYAvQ- zabawa w doświadczenia 
dla chętnych- umiejętność wyciągania wniosków, formułowania odpowiedzi. 

  https://www.youtube.com/watch?v=FacAJxiIzh4- gimnastyka z rodzicem- 

rozwijanie u dzieci gibkości i zwinności. 

Karty pracy: ksiązka fioletowa cz.3 s.60-61 

 Środa:  

  

  
 „ Gałązka z kwiatami”- malowanie dnem butelki plastikowej- doskonalenie 

sprawności manualnych. 

 https://www.youtube.com/watch?v=eXTBJkvsWsk-warsztaty  

       muzyczne połączone z muzyką ( kształtowanie poczucia rytmu u dzieci, rozwijanie   

umiejętności wokalnych. 

 

 Czwartek:  

       Słuchanie wiersza „Oznaki wiosny” celem- rozwijanie mowy, poznawanie zwiastunów 

wiosny. ( praca z książką fioletową karty pracy cz.3. s.52-55) wiersz znajduje się w książce 

fioletowej s. 52,  rozmowa na temat wiersza. 

 

Piątek:  

Zabawa z figurami geometrycznymi: utrwalenie nazw figur geometrycznych w języku 

polskim i angielskim, zabawa z piosenką. 

https://www.youtube.com/watch?v=AUVvUt0fNWg 

https://www.youtube.com/watch?v=P0T4gufoXwA  

https://www.youtube.com/watch?v=Lv-1s65cgJM 
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karty pracy : 

5l : Przygotowanie do czytania i pisania s.63 ( książka różowa)                    

     6l: Litery i liczby cz.2 .s. 44-45, 38-39( ksiązka zielona) 

     Wszyscy : (książka fioletowa) karty pracy .cz.3.s.56-59. 

 

Zachęcam również, aby dzieci w tym tygodniu kształtowały umiejętność samodzielnego 

ubierania się rano i rozbierania się przed spaniem. Nakrywania do posiłków i sprzątania 

po posiłkach. 

 

 

Zachęcam do zabawy z językiem angielskim z dziećmi -zabawa w sklep                                      

( przeprowadzenie  rozmowy z dziećmi jak robimy zakupy) 

 

Dialog in the restaurant: 

I would you like table for two. 

Do you have a reservation? 

Can we change the table? 

Could I have the menu please? 

Are you ready the order? 

What would you like? 

What do you recommend? 

Do you have….? 

Hear you are? 

Anything else? 

No thanks you 

That was a delicious,thank you. 

Can I have a bill please? 

Keep the change. 

 

Urwalić: 

Dialog  in the shop: 

Can I help you? 

Yes pleas 

What would do you like? 

I would like….I want to buy… 

Can you show me 

What can I get for you… 

Give me ….please 

I’m just looking thanks 

I’m looking for… 

How much … 

How would you like to pay? 

Cash, credit card.. 

Anything else 

No, thank you. 

 Shops: clothes, pet shop, bookshop, toys, beauty salon, dairy, bar, butcher, chemist, 

department store, florist’s, hairdresser, supermarket 

Utrwalenie poznanych piosenek: 

https://www.youtube.com/watch?v=gVIFEVLzP4o 
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https://www.youtube.com/watch?v=zMdq9jSaNLg 

https://www.youtube.com/watch?v=zxIpA5nF_LY 

https://www.youtube.com/watch?v=ddDN30evKPc 

https://www.youtube.com/watch?v=-jBfb33_KHU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=p5qwOxlvyhk 

https://www.youtube.com/watch?v=wCfWmlnJl-A 

https://www.youtube.com/watch?v=Xcws7UWWDEs 

 

 Pozdrawiam gorąco moje kochane „Pszczółki” 
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