
Drogie Myszki !!! Pięknie pracujecie w domu jesteśmy z was bardzo dumne i tęsknimy 

Drodzy Rodzice!!! Dziękujemy za wszystkie zdjęcia, za wasze starania i czas poświęcony na wykonanie 

naszych propozycji. Pamiętajcie, aby zapewnić dzieciom odpowiednią porcję ruchu na co dzień, to 

bardzo ważne dla ich harmonijnego rozwoju. Postarajcie się zapewnić dzieciom stały  rytm dnia. 

Porozmawiajcie z dziećmi o tym co się dzieje, dlaczego musimy pozostać w domu, może w tym 

pomóc ta bajka: 

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

W miarę możliwości spróbujcie zorganizować wideo rozmowę między waszymi dziećmi poprzez 

Skype lub inny komunikator. Wspierajcie wielokierunkowo rozwój waszego dziecka poprzez 

codzienne: 

- słuchanie( np. czytanej przez was bajki- zróbcie z tego rytuał)  

- mówienie ( pozwólcie dzieciom opowiadać o różnych sytuacjach, jego przeżyciach) 

-czytanie ( dzieci mogą czytać proste teksty, ale także obrazki w książeczkach) 

-pisanie( nie tylko literki i szlaczki, ale także dowolna twórczość artystyczna) 

-przeliczanie, porównywanie wielkości, długości , liczebności w codziennych niewymuszonych 

sytuacjach ( wspólne pieczenie, odmierzanie ilości produktów za pomocą kubka, łyżki, gotowanie, 

nakrywanie do stołu dla całej rodziny- obliczanie ile potrzeba talerzy, sztućców; łączenie skarpetek w 

pary, granie w gry planszowe itd)  

Oto zadania na najbliższy tydzień: 

Wtorek 

Poznajemy literę "F, f"-   słowo "farby"- dzielimy na sylaby, głoskujemy, określamy jaki to typ głoski 

(samogłoska czy spółgłoska), wyszukujemy inne słowa zawierające głoskę f, namalujcie "F" na kartce i 

narysujcie przedmioty z "f", podzielcie je na sylaby, głoski a ich ilość pokażcie na palcach. Pomogą 

wam w tym karty pracy na str. 60-63 

Środa 

Obejrzyjcie książki lub wyszukajcie w Internecie przedstawiające zwierzęta gospodarskie, 

opowiedzcie jakie to są zwierzęta, jak  wyglądają, jakie odgłosy wydają. Pobawcie się z bliskimi w 

wymyślanie  zagadek  dotyczące zwierząt to zadanie bardzo rozwija mowę i myślenie logiczne. 

Posłuchajcie piosenki, spróbujcie nauczyć się jej, można jej słuchać codziennie 

https://www.youtube.com/watch?v=30nw6AtuGiQ 

Wykonajcie karty pracy na str. 76-77 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vgOjaF_ZZgg
https://www.youtube.com/watch?v=30nw6AtuGiQ


Czwartek 

Poproście rodziców o przeczytanie  opowiadania M. Strękowskiej-Zaremby Kaczęta, prosięta… 

konięta? (Tekst poniżej). Obejrzyjcie ilustracje w książce na str.62-65. Opowiedzcie o czym było 

opowiadanie. Wykonajcie karty pracy na str.78-81 

Piątek 

Zabawa matematyczna – „Jedzenie dla zwierząt” – w miarę możliwości posiadanych materiałów 

sypkich dzieci mają za zadanie tworzenie zbiorów „karmy” dla zwierząt np. nasiona grochu, fasoli, 

ryżu it.p. Tworzymy zbiory karm np. 9 nasion dla świnek, 10 dla krówek itd. Proszę wykonać karty 

pracy  na str. 82-83. 

Wykonanie makiety W wiejskiej zagrodzie. Lepienie zwierząt z plasteliny (plastelina, tektura 

lub sztywny karton, rolki po papierze, kasza jako karma dla zwierząt, krepina: zielona i 

niebieska, nożyczki, klej, papier kolorowy) - dzieci oklejają tekturę zieloną krepiną lub 

kolorują kartkę na zieloną , lepią z plasteliny sylwety zwierząt z wiejskiego podwórka. 

Zastanawiają się, w którym miejscu je umieścić. Wykonują inne, potrzebne elementy 

wiejskiego podwórka (np.: płot, koryto dla świnek, staw dla kaczek, drzewa, kwiaty) według 

własnych pomysłów. Mile widziane będą zdjęcia waszych zadań, prac, aktywności. 

 

Ściskamy was serdecznie i życzymy dużo zdrowia pani Hania i pani Wiola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Opowiadanie M. Strękowskiej-Zaremby Kaczęta, prosięta… konięta? 

. 

Olek, Ada i dziadkowie odwiedzili ciocię Anielę. Ciocia mieszka na wsi, daleko od miasta. 
Ma tam własne gospodarstwo. Olek był kiedyś u cioci i zaprzyjaźnił się ze źrebakiem. Nie 
mógł się doczekać, kiedy zobaczy go ponownie. Ada jechała tam po raz pierwszy. Cieszyła 
się, że będzie mogła głaskać i karmić zwierzęta, które hoduje ciocia. Kiedy tylko stanęła  na 
podwórku, wykrzyknęła:  

– Mogę pogłaskać owieczkę?  

Ciocia zatrzymała ją w ostatniej chwili. – Lepiej nie, to baran z twardymi rogami, nie lubi 
głaskania.  

Ada zrobiła krok w tył, ale już po chwili biegła przez podwórko.  

– Olek! Ciocia ma łabędzie! – piszczała zachwycona.  

– Oj, Ado, Ado, to nie łabędzie! To gęsi! 

Olek aż za brzuch się złapał. Gęsi rozbiegły się w cztery strony świata, za to gąsior 
wyciągnął długą szyję, zasyczał groźnie i złapał dziobem za sznurowadło u buta Ady.  

– Ty łobuzie, nie strasz mi gości – skarciła go ciocia. Wzięła Adę za rękę. – Chodźmy do 
kurnika. Zobaczysz kury i malutkie kurczęta. Jest też gęś z gąsiętami i kaczka z kaczętami. 
Będziesz mogła je głaskać bez problemów.  

Olek skrzywił się. Wolałby od razu pobiec do źrebaka. Dziadek musiał się tego domyślić, bo 
powiedział: 

– Ada pójdzie z ciocią, babcia odpocznie w domu po podróży, a my zajrzymy do stajni. Do 
koni i źrebaków.  

Kiedy po godzinie wszyscy wrócili do domu, dzieci zasypały babcię opowieściami o swoich 
przygodach.  

– Źrebak się do mnie uśmiechnął! Poznał mnie! Pokazał wszystkie zęby w uśmiechu i 
zawołał „I-haa!”. To na pewno znaczyło „dzień dobry”! – mówił uradowany Olek. 

– A mnie pocałowało prosię – chwaliła się Ada. 

Ciocia potwierdziła. Gdy Ada pogłaskała wszystkie dwadzieścia kurcząt, dziesięć gąsiąt i 
pięć kacząt, poszły do chlewni. „Tutaj są świnie z prosiętami”, uprzedziła ją ciocia. Wzięła 
jedno różowe prosię na ręce i podsunęła Adzie do pogłaskania. Prosię, niewiele myśląc, 
trąciło Adę noskiem w policzek i chrząknęło. Ada była zachwycona. Potem odwiedziła 
owce z owieczkami i barankami. Nie odważyła się jednak na ich pogłaskanie, chociaż 
ciocia zapewniała, że owcze dzieci, nawet te z małymi różkami, nie są groźne. Później, już 
razem z dziadkiem i Olkiem, poszli do obory, do krów i cieląt. Co się tam wydarzyło, tego 
dzieci nie opowiedziały. Zdradzę wam w tajemnicy, że jedna z krów pacnęła Adę ogonem 
w nos. 



– Nic nie mówicie o krowach? – zdziwiła się babcia. 

– Bo krowie ogony brzydko pachną – wyjaśniła Ada, krzywiąc się przy tym okropnie. – A 
wiesz, czego się dziś nauczyłam? – pospiesznie zmieniła temat. – Posłuchaj: dziecko kury to 
kurczątko, gęsi – gąsiątko, kaczki – kaczątko, świnki – prosiątko, konia – koniątko, a krowy 
– krowiątko – wyliczyła.  

Ciekawe, dlaczego ciocia, dziadkowie i Olek śmiali się długo i głośno. 

  
 


