
Drogie „Myszki”! 

Wszyscy znajdujemy się  w bardzo trudnej sytuacji , musimy pozostać w 

domach i nie możemy razem uczestniczyć w zajęciach. Tęsknimy za Wami 

bardzo i serdecznie pozdrawiamy. Będziemy poprzez naszą stronę internetową  

starały się zachęcać Was do rozwijania waszych umiejętności. Zachęcamy Was 

do założenia teczki do której będziecie wkładać wykonane zadania, liczymy na 

to , że niebawem spotkamy się i obejrzymy wspólnie efekty Waszych działań.  

Drodzy Rodzice naszych „Myszek”!  Liczymy na Wasze wsparcie , prosimy 

śledźcie informacje od nas, od Was zależy  realizacja naszych planów. Rozwój 

Waszych dzieci to nasz wspólny cel. Jednocześnie zachęcamy do śledzenia 

zakładki „Z dzieckiem w domu” , gdzie znajdziecie interesujące propozycje 

spędzenia czasu wolnego  z dziećmi. 

Na ten tydzień proponujemy następujące zadania, których celem jest rozwijanie 

u dzieci sprawności manualnej, utrwalania poznanych liter, rozwijanie pojęć 

matematycznych , spostrzegania , słuchu fonematycznego, wiedzy 

przyrodniczej. 

 

1. Na kartce papieru  napiszcie dzieciom dość  dużą  literę A, na drugiej  B 

zadaniem dziecka jest ozdobienie literki wg własnego pomysłu oraz w 

przypadku: 

 A – narysowanie obok jak największej liczby przedmiotów 

zawierających w swojej nazwie (np. na początku, w środku, na końcu) 

głoskę a; np. parasol, noga itd. 

B – narysowanie jak największej liczby przedmiotów zaczynających się 

głoską b np. balon, but itd. 

 

Narysowane przedmioty kolorujemy, liczymy , na dole po prawej stronie 

piszemy cyfrę odpowiadająca danej liczbie rysunków. Jeśli dziecko ma 

problem z napisaniem cyfry prosimy o wykropkowanie, dziecko napisze 

cyfrę po śladzie. 

 

2. Zabawa „Literkowy detektyw” – do wykonania zadania potrzebujemy 

jakiejkolwiek gazety z drukiem. Zadaniem dziecka jest „wyśledzenie” w 

tekście jak największej liczby literek np. . w tym tygodniu: a , b , c,  w 

kolejnych tygodniu wyśledzimy inne. Każde „śledztwo” musi dotyczyć 



innej literki – jeden tekst – 1 literka. Znalezioną literkę kolorujemy , 

bierzemy w kółko. Zaznaczamy w wybrany sposób.  

 

3. „Kalendarz pogody” –  tworzymy na kartce  tabelę, dzielimy kartkę na 7 

rubryk, zapisujemy dni tygodnia , numerujemy je . W poziomie  dzielimy 

na 3 – zapisujemy pory dnia rano , w południe, wieczorem. Wyjaśniamy 

dziecku że u góry znajdują się dni tygodnia, zaczynamy od dowolnego 

dnia tygodnia, z boku znajdują się pory dnia.  Zadaniem dziecka jest 

sprawdzenie codziennie stanu pogody o różnych porach dnia, zaznaczenie 

go za pomocą symbolu np. słońce, chmura, wiatr – strzałki w poziomie.  

 

4. „Cyferkowa kartka” – dzielimy kartkę na pół, piszemy po każdej stronie 

dowolną cyfrę od 1 do 10, zadaniem dziecka jest poprawienie pośladzie 

cyfry , narysowanie dowolnych przedmiotów odpowiadających danej 

cyfrze i pokolorowanie ich. 

 

5. „Hodowla fasolki lub grochu” – na słoik zakładamy gazę, umieszczamy 

na gazie nasionka danej roślinki, zalewamy wodą aby nasiono miało 

kontakt z wodą, uzupełniamy niedobory wody, obserwujemy kiełkowanie 

rośliny. Uwaga! Stawiamy słoik na podstawce, ponieważ woda sączy się 

po gazie, ustawiamy w nasłonecznionym miejscu. Owocnych obserwacji. 

 

 

Zachęcamy do wykonania zadań, w razie wątpliwości prosimy o kontakt  

meilowy: wiolcia438@wp.pl, hansta26@gmail.com.  

 

Serdecznie pozdrawiamy, życzymy miłej pracy 

 W. Tykałowska , H. Stanicka  
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