
Witajcie! 

Chciałam pochwalić wszystkie te przedszkolaki ( i ich rodziców), które wykonały wczorajsze zadanie i odesłały je do 

mnie. BRAWO!  

Do zajęć przygotujcie liczmany, np. klocki lub kredki, papier toaletowy, tak ☺, całą rolkę i wygodny strój, a Wasz 

znaczek oznaczający czas na naukę połóżcie w widocznym miejscu. 

1. Dzisiejsze zajęcia zacznijcie od zabawy z Kołem fortuny „Wiejskie zwierzęta”. Wykonujcie polecenia. 

https://wordwall.net/pl/resource/1589107/zwierz%C4%99ta-wiejskie 

 

2. Posłuchajcie teraz tekstu czytanego przez rodzica. Policzcie ile jest w nim zdań i połóżcie przed sobą tyle 

liczmanów, ile zdań. Pamiętajcie, że zdanie składa się z kilku słów ( jest to uproszczone tłumaczenie dla 

dzieci, aby nie liczyły pojedynczych słów). Gdy będzie się kończyło każde zdanie, rodzic zrobi króciuteńką 

przerwę. 

 

Rolnik pracuje w gospodarstwie. Karmi zwierzęta, które hoduje.  Sadzi rośliny i zbiera 

plony. Rolnik ciężko pracuje od rana do wieczora. 

 

Jeśli dziecko zrobiło błąd, proszę jeszcze raz przeczytać tekst z większymi przerwami między zdaniami. Jeśli 

i tym razem były błędy rodzic czyta i mówi że skończył zdanie – reakcją dziecka powinno być położenie 

liczmana przed sobą. Przeliczenie liczmanów. 

 

Po policzeniu zdań w tekście rodzic czyta każde zdanie pojedynczo, a dziecko liczy tym razem słowa w zdaniu. 

Układa tyle liczmanów ile było słów, sprawdzenie. 

 

3. Połączcie teraz w pary obrazki, których nazwy się rymują – karta, zał. 1. Nie musicie drukować karty, 

wystarczy, że zrobicie to pokazując na monitorze.  

 

4. W przedszkolu poznajecie czasami przysłowia – czyli krótkie powiedzenia, które zawierają dla nas jakąś 

wskazówkę albo ostrzeżenie (albo komentarz danej sytuacji).  Lubicie, gdy czytam Wam przysłowia z księgi 

przysłów i wyjaśniamy, co ona znaczą.  Posłuchajcie przysłów, które zapisałam poniżej i zastanówcie się 

z mamą albo z tatą, z babcią czy dziadkiem co one mogą znaczyć. 

 

• Uparty jak osioł. 

• Żyć jak pies z kotem. 

• Tyle, co kot napłakał. 

• Gdyby kózka nie skakał, toby nóżki nie złamała. 

• Pracowity jak pszczoła.  

5. A na koniec, po ćwiczeniach dla Waszych  głów, ćwiczenia dla ciała. Poćwiczcie z osobami na filmiku, do 

którego link poniżej.  

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

Pozdrawiam  

Pani Marysia 

 

Zajęcia na podstawie: pomysły własne nauczyciela. 



 

Zał.1 Rymy. 

                                  


