
Serdecznie witam wszystkie dzieci i rodziców po świętach 

wielkanocnych. 

 

Moje drogie ,,Pszczółki” 

 Jestem ciekawa czy przyszedł do Was zajączek. Możecie się pochwalić. 

Miło mi będzie znów otrzymać  od Was  zdjęcia . 

 A poniżej prezentuję kilka zdjęć w świątecznym nastroju,  które otrzymałam niedawno 

pocztą mailową. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe zdjęcia  o tematyce świątecznej można obejrzeć tutaj: 

https://drive.google.com/open?id=1FNPUP2Mh75yauzloEL7wfDzrqaVFjd5W 

 

https://drive.google.com/open?id=1FNPUP2Mh75yauzloEL7wfDzrqaVFjd5W


Chciałam również  pogratulować Robertowi za zajęcia I miejsca konkursie 

plastycznym ogłoszonym na Facebooku, a pozostałym ,,Pszczółkom” które  brały          

w nim udział serdecznie dziękuję . 

A oto praca Roberta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zachęcam również do obejrzenia zdjęć Waszych  prac plastycznych pt. ,,Sukienka 

Pani Wiosny”. 

poniżej link: 

https://drive.google.com/open?id=1qA0rZM-RL_aQe_wj-Pr4-JWdEZeEHjvm 

Zobaczcie również, jak ,,Pszczółki” wykonały bociany . 

https://drive.google.com/open?id=1bLIo6cDdri1OIWMzfhsqYbRzfKswYZEX 

Dziękuję Wam.  Wszystkie prace  zostały wykonane na medal ! 
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    PSZCZÓŁKI  2020 

 

https://drive.google.com/open?id=1qA0rZM-RL_aQe_wj-Pr4-JWdEZeEHjvm
https://drive.google.com/open?id=1bLIo6cDdri1OIWMzfhsqYbRzfKswYZEX


Poniżej podaję tematykę przypadającą  na dni 14.04-17.04 oraz zadania                 

do realizacji  w poszczególnych dniach tygodnia. 

 

Zapraszam również do zapoznania się z propozycjami pani Patrycji, które stanowią 

uzupełnienie prezentowanej tutaj tematyki. 

(znajdują się tam m.in. zabawy ruchowe oraz  pomysły na prace plastyczne) 

 

Uwaga! 

 Tygodniowy zakres materiału w Kartach Pracy cz.4  obejmuje strony  od początku do 

strony nr 11 ( fioletowa książka). 

Tygodniowy zakres pracy w kartach Litery i liczby cz. 2 obejmuje strony od 64-69 

(niebieska książka). 

Korzystamy też z książki z ilustracjami do opowiadań (książka z kwiatkami) oraz z 

wyprawki plastycznej, gdzie dzieci mogą wykonywać wiosenne prace według własnego 

wyboru. 

Proszę rodziców o czytanie poleceń i tekstów . 

 

Tematyka tygodnia: Wiosna na wsi 

14.04 Wtorek 

Temat dnia: Uparty kogut  

 Zapraszam do wysłuchania opowiadania M. Strękowskiej – Zaremby  pt. ,,Uparty  

Kogut”.  Dzieci oglądają ilustracje w książce  (z kwiatkami, s. 62-65) podczas, gdy rodzic 

czyta tekst. 

 



 

wersja elektroniczna książki 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-ks/mobile/index.html 

     Rodzina Ady i Olka wybrała się do cioci na wieś. Wszyscy byli zachwyceni celem 

podróży. Tylko mama wydawała się trochę zakłopotana i lekko zaniepokojona. 

– Nie pamiętam, kiedy ostatnio byłam na wsi. Chyba bardzo dawno temu. Czy będą tam 

wszystkie wiejskie zwierzęta? – wypytywała tatę. 

– Oczywiście, jak to w gospodarstwie. Będą krowy i cielęta. Świnie i prosięta. A zamiast 

koni i źrebiąt – dwa traktory. Traktorów chyba się nie obawiasz? – spytał żartem tata. 

Mama tylko się uśmiechnęła. – Oczywiście. Nawet rogaty baran mnie nie wystraszy. 

Jestem supermamą. 

– Będą też kury, gęsi, kaczki, indyczki. Zgroza – ciągnął tata żartobliwym tonem. 

Samochód wjechał na podwórko. Ada i Olek pierwsi przywitali się z ciocią i wujkiem i 

natychmiast zaczęli się rozglądać za zwierzętami. 

– Lola ma szczeniaki! Mogę się z nimi pobawić? – spytał Olek i już był przy kudłatej 

kundelce i czwórce jej szczeniąt. Ada nie mogła do niego dołączyć, ponieważ ma 

uczulenie na sierść. Wybrała się więc na spacer po podwórku. 

– Ko, ko, gę, gę, kwa, kwa – witały ją kury i kurczęta, gęsi i gąsięta, kaczki i kaczęta. Ada 

z powagą odpowiadała im: „dzień dobry”, „witam państwa”, „przybijemy piątkę?”. 

– Ojej, jaka piękna kózka! – Ada usłyszała zachwycony głos mamy. 

– To koźlątko. Ma zaledwie kilka dni – powiedział wujek. 

– Prześliczny maluszek – stwierdziła z podziwem mama. 

Koźlątko nie poświęciło mamie uwagi, za to kury podniosły wielki krzyk na jej widok. 

Obgdakały ją z każdej strony... i sobie poszły. Został jedynie kogut. Wbił wzrok w barwną 

sukienkę mamy w duże czerwone koła i patrzył jak zauroczony. 

– Lubi czerwony kolor – stwierdziła z zadowoleniem mama. 

– Hm, obawiam się, że wręcz przeciwnie – powiedział tata. 

Kogut nastroszył pióra i nieprzyjaźnie zatrzepotał skrzydłami. 

– Nie przepada za czerwonym. Kiedyś wskoczył mi na głowę, bo byłam w czerwonym 

kapeluszu 

– powiedziała ciocia. – Ale to zdarzyło się tylko raz – dodała uspokajająco. 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-ks/mobile/index.html


Po chwili wszyscy z wyjątkiem mamy zapomnieli o kogucie. Uparte ptaszysko nie 

odstępowało jej na krok. 

– Idź sobie – odpędzała go, jednak kolor czerwony na sukience przyciągał uparciucha jak 

magnes. 

– Nie bój się, mamo – Ada dodała mamie otuchy. 

– Dam sobie radę. – Mama bohatersko przeszła między kaczkami, kurami, minęła nawet 

gąsiora, ale gdy spojrzała za siebie, ponownie ogarnął ją niepokój. Kogut wciąż był tuż-tuż 

i wojowniczo stroszył pióra. 

– Bywa uparty jak oślątko – westchnęła ciocia. – Wracaj do kurnika, uparciuchu. 

– No właśnie! – powiedziała stanowczo mama. 

Obie, mama i ciocia, weszły do domu. Niezadowolony kogut grzebnął pazurem i wrócił do 

kurnika. Tymczasem tata z wujkiem założyli na głowy kapelusze z siatką na twarz i poszli 

zajrzeć do uli w sadzie. 

Ada unikała pszczół od czasu, gdy minionego lata została użądlona w stopę. Wolała 

przechadzać się pośród żółtych kaczuszek, które nie żądlą i są mięciutkie. Nawet nie 

zauważyła upływu czasu. Zbliżała się właśnie pora dojenia krów, więc ciocia poszła 

przygotować dojarki. Olek wciąż bawił się ze szczeniętami, a tata i wujek zapomnieli o 

wszystkim, tak bardzo zajęli się sprawdzaniem pszczelich uli. Znudzona mama 

postanowiła do nich dołączyć. Jednak żeby dotrzeć do furtki prowadzącej do sadu, 

musiałaby przejść obok kurnika. Co będzie, jeśli kogut ją zobaczy? Wolała tego uniknąć. 

Postanowiła przechytrzyć nieprzyjaznego ptaka i przedostać się do sadu przez płot. Jakież 

było zdziwienie Ady, gdy zobaczyła mamę wspinającą się na ogrodzenie. Pokonanie płotu, 

kiedy ma się na sobie odświętną sukienkę, nie jest łatwe, jednak mamie się to udało. Co 

prawda w rajstopach poleciało oczko, a sukienkę lekko rozdarła, ale kto by się tym 

przejmował. 

– Oczko ci ucieka, łap je! – zażartował tata na widok żony. 

– To nic takiego. Wykiwałam koguta – powiedziała szeptem, zadowolona z siebie mama. 

Chwilę później Ada zobaczyła koguta, który bez trudu przefrunął nad płotem i wylądował 

w sadzie. 

A teraz spróbuj odpowiedzieć na pytania: 

- Czy mama Olka i Ady była wcześniej na wsi? 



- Z kim bawił się Olek? 

-  Co robiła Ada? 

-  Jaki ptak zainteresował się mamą? Dlaczego? 

-  Czym zajęli się tata z wujkiem? 

-  Jak mama przechytrzyła koguta? Czy jej się to naprawdę udało? 

Pod ilustracjami został zamieszczony  tekst do przeczytania. Spróbuj  go głośno 

przeczytać, samodzielnie, albo z pomocą rodzica . 

 Zachęcam Cię teraz do wysłuchania piosenki pt ,,Idzie do nas Wiosna” 

Możesz rytmicznie pomaszerować podczas refrenu oraz wyklaskać rytm. 

link do piosenki: 

https://drive.google.com/open?id=1x29BBpjbrIswwbhDD9hcsbKZOpfA6euQ 

 

 Teraz przechodzimy do litery Ż, ż jak żubry. 

Będziemy wykonywać ćwiczenia w Kartach pracy. Litery i liczby s.64-67. 

Głoskujemy , czytamy i piszemy. Myślę, że litera Ż, ż  będzie  łatwa do napisania. 

wersja elektroniczna kart pracy: 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-litery-liczby-cz-2/mobile/index.html#p=55 

Zwróć  też uwagę, czy na stronie 66 wszystko się zgadza ? Sprawdź! 

Na pewno udało Ci się skończyć pracę . Świetnie! 

 

15.04  Środa 

Temat dnia: Na podwórku 

 Dzisiaj pracę zaczniemy w Kartach pracy. Litery i liczby s. 68-69. 

(link znajduje się powyżej) 

Będzie trochę czytania, a potem zadania na dodawanie ( dla większości z Was to proste). 

 Teraz się zastanów, jakie odgłosy wydają różne zwierzęta wiejskie. Możesz raz 

wstać naśladować ich sposób poruszania się . 

https://drive.google.com/open?id=1x29BBpjbrIswwbhDD9hcsbKZOpfA6euQ
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-litery-liczby-cz-2/mobile/index.html#p=55


 A teraz zaczynamy prace w Kartach Pracy cz.4.  Rozpoczniemy  od początku 

do strony nr 8.  Na koniec będziemy kolorować puzzle ze zdjęciami dorosłych 

zwierząt i ich dzieci. Przeczytamy również nazwy zwierząt. 

wersja elektroniczna kart pracy: 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=9 

 Na zakończenie posłuchaj piosenki pt,, Na podwórku”. Na pewno jej  jeszcze nie 

znasz . 

link do piosenki: 

https://www.mac.pl/edukacja-przedszkolna/piosenki-olekiada#npbb 

Odpowiedz na pytania: 

Jakie zwierzęta pojawiły się w piosence? 

Z ilu zwrotek składa się piosenka? 

Posłuchaj  piosenki jeszcze raz, podczas refrenu  rytmicznie maszeruj,  spróbuj też 

zaśpiewać refren: 

Kury, gęsi i perliczki, 

i indyki, i indyczki. 

Jest tu kwoka z kurczętami, 

mama kaczka z kaczętami. 

Piękny kogut Kukuryk 

i kot Mruczek, 

i pies Bryś. 

Więc od rana słychać wszędzie: kukuryku, kwa, kwa, gę, gę, 

hau, hau, miau, miau, gul, gul, gul – 

podwórkowy chór. 

 

Na dzisiaj już koniec pracy   . 

 

16.04    Czwartek 

Tematyka dnia: Makieta Wiejskiego Podwórka 

 Na początku posłuchaj piosenki pt. ,,Na podwórku” Możesz śpiewać refren. 

https://www.mac.pl/edukacja-przedszkolna/piosenki-olekiada#npbb 

 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=9
https://www.mac.pl/edukacja-przedszkolna/piosenki-olekiada#npbb
https://www.mac.pl/edukacja-przedszkolna/piosenki-olekiada#npbb


 

 

A teraz spójrz poniżej 

 

 

 

Co możesz powiedzieć o tych zwierzętach. Opisz,  jak wyglądają? Gdzie mieszkają? 

Co jedzą? Spróbuj podzielić ich nazwy na głoski. 

 A teraz zapraszam cię do stworzenia makiety wiejskiego podwórka. 

Będą Ci  potrzebne m.in kredki , nożyczki, klej,  kolorowe kartki, tektura (np. 

pudełka) papier . Jeśli masz, możesz wykorzystać wycięte z czasopism obrazki/ 

zdjęcia zwierząt lub spróbuj 

narysować je sam. 

Sprawdź, jakie materiały masz w 

domu, co można wykorzystać. 

 

Możesz wykorzystać też 

plastelinę i bibułę. 

Obok pokazuję dwa przykłady, lecz 

możesz zrobić zupełnie   inaczej.  

 Według własnego pomysłu….. 

 



 

 

Popatrz! taka makieta może stanowić piękną dekorację Twojego pokoju.  

Jeśli zrobiłeś/aś, miło mi będzie ją zobaczyć  

Przypominam mój adres mailowy: 

ninamiliczek@gmail.com 

 

17.04 Piątek 

Temat dnia: Wiosenne prace na wsi 

 

 Na początek dzisiejszego dnia zaplanowałam ćwiczenia graficzne czyli inaczej 

szlaczki. 

Poniżej udostępniam link, można wydrukować poniższą kartkę z linijkami w formacie 

A4 ( dziecko może też wykonać taką kartkę z pomocą rodzica). 

 

https://drive.google.com/open?id=1idy6ZQqTiHPbO76jWlkjITO165uiJTN0 

Twoim zadaniem jest przypomnieć sobie różne rodzaje szlaczków, jakie wykonywaliśmy 

w przedszkolu. Mogą to być linie zygzakowate, pętelkowe, faliste, ukośne. 

Postaraj się, aby szlaczki były różnorodne. Możesz je wykonać ołówkiem lub na kolorowo 

kredkami. Wybór należy do Ciebie! 

Wiem, że nie wszystkie ,,Pszczółki” lubią szlaczki, lecz aby nauczyć się ładnie pisać w szkole należy  ćwiczyć . 

Pamiętajcie również , aby się podpisać w prawym górnym rogu, tak jak robiliście to w przedszkolu  

 Jako dalszą część pracy wykonaj  pozostałe ćwiczenia z kart pracy cz.4 

odnoszące się do tematyki Wiosna na wsi (aż do str.11- kończymy na 

narzędziach ogrodniczych). 

 Teraz możesz posłuchać i pośpiewać  różne piosenki o wiośnie: 

https://drive.google.com/open?id=17imsgU7QG6ZhfXARtxCpkrKcIpOvRisk 

mailto:ninamiliczek@gmail.com
https://drive.google.com/open?id=1idy6ZQqTiHPbO76jWlkjITO165uiJTN0
https://drive.google.com/open?id=17imsgU7QG6ZhfXARtxCpkrKcIpOvRisk


W tym tygodniu to już wszystko  

 

Na koniec dodaję  jeszcze optymistyczne zdjęcie na ten trudny czas. Poznajecie, kto to? 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serdecznie pozdrawiam 

pani  Nina 

 

W następnym tygodniu zajmiemy się tematyką 

Dbamy o przyrodę 


