
 

DZIEŃ DOBRY  

                                     
ROZPOCZYMY NOWY TYDZIEŃ. 

 

To ostatni tydzień maja. Popatrzcie na kalendarz, 

sprawdźcie czy mam rację… 

Po maju nadejdzie czerwiec. Czy pamiętacie, jakie święto 

obchodzimy 1 czerwca ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak ! Niedługo Wasze święto -Dzień Dziecka. 

( ale pamiętajcie, że jutro jest 26 maj- Dzień Matki 😊). 

 

Temat tego tygodnia dotyczy dzieci : 

 

Niby tacy sami, a jednak inni 

 

Jak zawsze, proszę Rodziców o czytanie tekstów i poleceń  w kartach pracy😊. 



 

 

Oprócz prezentowanej tematyki tygodniowej zachęcam Was także do 

skorzystania      z ciekawych materiałów dydaktycznych w ramach ogólnopolskiej 

akcji   pt.  ,,Dzieci uczą rodziców w domu”. 

 

Lekcja pt. ,, Motoryzacja”  ( zainteresuje przede wszystkim chłopców) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
link do folderu ( z możliwością wydruku)  

https://drive.google.com/open?id=1KEcOx0KpZx1ZHSYslxeJVeUd3V2Bfy39 

 

Lekcja pt. ,,Baśniowy Świat” ( bardziej się spodoba dziewczynkom) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

link do folderu ( z możliwością wydruku)  

 

https://drive.google.com/open?id=11fDrrjMVkWMRCgeS8JhSzmyboD2IfoLr 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1KEcOx0KpZx1ZHSYslxeJVeUd3V2Bfy39
https://drive.google.com/open?id=11fDrrjMVkWMRCgeS8JhSzmyboD2IfoLr


 

Poniedziałek  25 maj 

Temat dnia- Piłka dla wszystkich 

• Dzisiaj rozpoczniemy od słuchania opowiadania A. Widzowskiej  

pt. ,,Piłka dla wszystkich”. Przygotujcie książkę z ilustracjami (s.82-83). 

Rodziców proszę o przeczytanie poniższego tekstu 😊     

 

 

 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-ks/mobile/index.html#p=85 

 

 

 

      Niepełnosprawny Franek z grupy Ady często śnił o tym, że gra w piłkę 

nożną.    W snach nie siedział na wózku inwalidzkim, tylko biegał po boisku 

najszybciej z całej drużyny i strzelał najwięcej goli. 

– Brawo, Franek! – krzyczeli kibice. 

– To najlepszy zawodnik! – rozlegały się głosy. 

Jednak gdy szczęśliwy i dumny Franek otwierał oczy, od razu uświadamiał 

sobie, że to był tylko sen, a on nigdy nie zostanie piłkarzem. Patrzył na swoje 

nogi, którymi nie mógł poruszać, i robiło mu się wtedy bardzo smutno. 

Ada przyjaźniła się z Frankiem i bardzo lubiła się z nim bawić. Pewnego dnia 

zauważyła, że chłopiec jest wyjątkowo radosny. Miał roześmiane oczy i wesoło 

pomachał do niej, gdy tylko pojawiła się w sali. Dziewczynka była ogromnie 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-ks/mobile/index.html#p=85


ciekawa, co jest tego przyczyną. Może dostał długo oczekiwany bilet do teatru? 

A może spełniło się jego marzenie o jeździe na koniu? 

– Cześć! Nie uwierzysz, co się stało! – powiedział Franek, gdy Ada usiadła przy 

nim na dywanie. 

– Opowiedz. 

– W sobotę pojechałem z moim starszym kuzynem na mecz piłki nożnej. Grały 

drużyny z dwóch różnych szkół. Byłem bardzo blisko i mogłem obserwować 

każdy ruch zawodników! 

– To świetnie. Ja nie przepadam za oglądaniem meczu, ale cieszę się, że ci się 

podobało – odpowiedziała Ada. 

– Mój kuzyn podwiózł mnie do ławki, na której siedzieli zawodnicy rezerwowi.    

I całe szczęście, bo bramkarz skręcił nogę w kostce i trzeba go było zastąpić. 

Wyobraź sobie, że nagle ktoś kopnął piłkę, a ja ją złapałem! – Ojej! Zostałeś 

bramkarzem? 

– Nie. Po prostu piłka wypadła poza boisko i leciała prosto na mnie. Chwyciłem 

ją i rzuciłem z powrotem jednemu z napastników. 

– Brawo! 

– A wtedy on na mnie nakrzyczał… 

– Jak to nakrzyczał? Powinien ci podziękować – zdziwiła się Ada. 

– Niestety, nie. Powiedział, żebym się stamtąd wynosił, bo tylko przeszkadzam.  

A jego koledzy się śmiali i słyszałem, jak mówią o mnie „krasnal na wózku”. 

– Prawdziwi sportowcy się tak nie zachowują! – zezłościła się Ada. 

– Jeden z nich zaczął pokracznie chodzić i wskazywał na mnie palcem, a potem 

wszyscy śmiali się z moich butów. Chciałbym chodzić, nawet taki wykrzywiony 

,a ja przecież nie mogę chodzić wcale… Pomyślałem, że piłka jest nie dla mnie. 

– Myślałam, że opowiesz mi o czymś wesołym. Jak cię zobaczyłam, wyglądałeś 

na szczęśliwego, a ta historia jest smutna – stwierdziła Ada. 

– Bo jeszcze wszystkiego ci nie opowiedziałem! – uśmiechnął się Franek. – 

Potem wydarzyło się coś wspaniałego! 

Ada była bardzo ciekawa, a Franek opowiadał dalej: 

– Mój kuzyn bardzo się zdenerwował i zdecydował, że zabierze mnie z tego 

boiska, chociaż mecz rozgrywał się dalej. Kiedy odjeżdżałem, usłyszałem dźwięk 

gwizdka. Kapitan drużyny przerwał mecz i zwołał wszystkich zawodników. Nie 

słyszałem, co do nich mówił, ale po chwili dogonił nas, a za nim przybiegła 

reszta drużyny. Powiedział do mnie tak: „Jako kapitan Niebieskich chciałem cię 

przeprosić za zachowanie moich kolegów. Oni zresztą zrobią to sami”. I wtedy 

każdy z piłkarzy podszedł do mnie i podał mi rękę. Widziałem, że było im wstyd. 

Zapytali, jak mam na imię i co mi właściwie dolega. 

– To dobrze, bo już chciałam się wybrać z Olkiem na to boisko i im dokopać! – 

powiedziała stanowczo Ada. 

– Chciałaś ich zbić? – spytał zaskoczony Franek. 

– Nie, dokopać im kilka goli. Jak się zdenerwuję, to potrafię kopnąć tak mocno 

jak stąd do Krakowa! 



– To szkoda, że cię tam nie było – zaśmiał się chłopiec. 

Franek opowiedział Adzie ciąg dalszy tej historii. Zawodnicy dowiedzieli się, że 

chłopiec doskonale zna zasady gry w piłkę nożną, bo razem z tatą ogląda każdy 

ważny mecz. Zaproponowali Frankowi, żeby został sędzią, dali mu gwizdek        

i posadzili na honorowym miejscu, z którego miał świetny widok na całe boisko. 

Od tej chwili chłopiec bacznie obserwował grę, dawał sygnały zawodnikom, a 

nawet zadecydował o jednym rzucie karnym. Okazało się, że jest bardzo dobrym 

i uważnym sędzią i nikt nie powiedział o nim „sędzia kalosz”, czyli taki, który 

się nie zna na grze i ciągle się myli. 

– I wiesz, co mi powiedzieli na pożegnanie? – zakończył opowieść Franek. – 

Powiedzieli, że skoro mam niesprawne nogi i nie mogę grać w piłkę nożną, to 

przecież mam sprawne ręce i mogę grać w koszykówkę. Mój tata dowiedział się, 

kto prowadzi drużynę koszykarską dla zawodników na wózkach, i od jutra 

zaczynam treningi. A ja myślałem, że piłka jest nie dla mnie. 

– Piłka jest dla wszystkich! – powiedziała Ada. – Zobaczysz, kiedyś przyjdę na 

mecz koszykówki. 

Ty będziesz najlepszym koszykarzem, a ja będę piszczała najgłośniej ze 

wszystkich kibiców. 

 

 

Odpowiedzcie  proszę na pytania do tekstu opowiadania : 

 

−− Co śniło się Frankowi? 

−− O czym opowiadał Adzie? 

−− Jak zachowywali się chłopcy? 

−− Co zrobił ich kapitan? 

−− Kim został Franek na meczu? 

−− Co powiedzieli chłopcy Frankowi na pożegnanie? 

−− Co będzie ćwiczył Franek? 

−− Jak oceniacie zachowanie chłopców na początku, a jak potem, po rozmowie 

z kapitanem? 

 

Pamiętajcie też o przeczytaniu tekstu pod ilustracjami w książce ( rodzice 

troszkę mogą Wam pomóc, jeśli napotkacie na trudności). 

 

 A teraz, ciekawa jestem, czy ktoś z Was potrafi wyjaśnić: 

 

                          Co to jest tolerancja.   

 



Spróbujcie podać jakieś przykłady, rodzice również mogą Wam w tym pomóc. 

 A poniżej zamieszczam definicję: 

Tolerancja oznacza cierpliwość i wyrozumiałość dla odmienności. Jest 

poszanowaniem cudzych uczuć, poglądów, upodobań, wierzeń, obyczajów               

i postępowania, choćby były całkowicie odmienne od własnych albo zupełnie         

z nimi sprzeczne. 

 

Zastanówcie się i odpowiedzcie na pytania:  

 

Czy chłopcy ( o których mowa w opowiadaniu) byli tolerancyjni? 

Czy należy wyśmiewać się z kogoś, dlatego że jest gruby, jeździ na wózku…? 

Czy lubicie, gdy ktoś się z Was wyśmiewa? Jak się wtedy czujecie? 

 

 

 

  

 

 

Zapamiętajcie  

 

Nie można kogoś nie lubić za wygląd lub sposób zachowania, mówienia ! 

 

Dzieci, każde z Was jest inne, lecz: 

−− Wszystkie lubicie się bawić. 

−− Wszystkie chcecie mieć koleżanki i kolegów. 

−− Wszystkie cieszycie się, gdy jest Wam  wesoło. 

−− Wszystkie płaczecie, gdy jest Wam smutno. 

 



 

• Teraz, proszę przygotujcie Karty pracy, cz. 4, s. 54. 

 

Pamiętajcie o szczegółach podczas rysowania 

postaci. 

Proszę rodziców o pomoc w napisaniu imienia i 

nazwiska ( dzieci mogą np. poprawić  po śladach). 

 

 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-

bbplus-kp-4.pdf 

 

 

• Na zakończenie zapraszam Was do wykonania dowolnej pracy                  

z wyprawki plastycznej. Poniżej moje propozycje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kochani ! Jutro  już wtorek- Dzień Matki. Nie zapomnijcie o życzeniach                   

i niespodziance dla Waszej mamusi. 

  

 

 

 

 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-4.pdf
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-4.pdf


 

Wtorek 26 maj 

Temat dnia: Co jest cięższe, a co lżejsze? 

 

Dzisiaj  26 maj- Dzień Matki 

 

Pamiętamy o życzeniach: 

 

Wszystkiego najlepszego dla wszystkich mam! 

 

 

 

 

 

• Dziś zapraszam dzieci wraz z mamami do wysłuchania kilku piosenek.  

Moje drogie  ,,Pszczółki”, zamieszczam również nagranie  Sto lat- możecie  

zaraz zaśpiewać swoim mamom 😊. Na pewno się ucieszą (To ta sama wersja, 

z której korzystaliśmy w przedszkolu). 

Przy piosence pt. ,,Serduszka dwa” jeśli macie ochotę, spróbujcie zatańczyć 

razem z mamą walczyka. 

link do piosenek dla mamy: 

https://drive.google.com/open?id=1-P1QtPnCOyP-kEKRtIbdld3p6vYUP3In 

 

Kilka tygodni temu, gdy ze względu na pandemię musieliśmy przybywać          

w domach, wykorzystałam ten czas i…  

Przygotowałam dla wszystkich mam kwiatki, które miały być przeznaczone 

na uroczystość😊. Niestety, nasze przedszkole nadal jest nieczynne,                     

a uroczystość nie może się odbyć. Chciałam jednak Wam pokazać na zdjęciu, 

jak te kwiaty wyglądają. Jest ich  w sumie 25. Zobaczcie na zdjęciach. 

https://drive.google.com/open?id=1-P1QtPnCOyP-kEKRtIbdld3p6vYUP3In


 

STO LAT dla wszystkich ,,PSZCZÓŁKOWYCH MAM” 😊 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak Wam się podobają?  Poznajecie, z jakich materiałów zrobiłam te 

kwiatki? 

 

 

 

• A teraz za chwilę przejdziemy do działania. Ponieważ dziś jest święto, 

zadań do wykonania nie będzie wiele 😊. Przygotujcie karty pracy cz.4, 

s.55. 

 



 

 

 https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-4.pdf 

 

 

 

 

 

 

• A teraz możecie eksperymentować z wagą szalkową. Pamiętacie jeszcze  

cyfry oraz znaki <, >, =  ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

link  do wagi szalkowej on-line: 

http://www.didax.com/apps/math-balance/ 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-4.pdf
http://www.didax.com/apps/math-balance/


 

Środa 27 maj 

  Temat dnia- Dziwni goście 

Dziś zaczniemy w Kartach  pracy, cz. 4, s. 56–57. Popatrzcie na obrazki            

i wykonajcie ćwiczenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-4.pdf 

 

 

• Teraz posłuchajcie piosenki pt. ,,Dziwni goście”. 

podaję link do odsłuchania piosenki (po zalogowaniu do serwisu Mac edukacja 

/wychowanie przedszkolne/piosenki i utwory muzyczne/Nowe przygody CD2 poziom 

BB+, utwór nr 20) 

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

 

 

 

 

Odpowiedzcie na pytania: 

−− O czym jest ta piosenka? 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-4.pdf
https://www.mac.pl/piosenki/piosenki-olekiada#npbb


−− Co oznacza słowo: emocje? 

−− O jakich emocjach jest mowa w piosence? 

−− Jakie emocje nas „odwiedzają”? Co się wtedy dzieje? 

 

• Moje drogie Pszczółki,  

Na koniec jeszcze trochę poczytamy, będziemy też pisać po śladach. 

Otwórzcie poniższą książkę na s.78-79. 

 

 

 

 

 

 

 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-litery-liczby-cz-2/mobile/index.html#p=1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiem, że niektórym z Was czytanie sprawia trudność, ale rodzice Wam 

pomogą. Może Wam się uda dzisiaj przeczytać samodzielnie kilka wyrazów 

z tekstu. 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-litery-liczby-cz-2/mobile/index.html#p=1


 

Czwartek 28 maj 

Temat dnia- Dzieci z  różnych stron świata 

 

• Popatrzcie na obrazek. Kogo na nim widzicie? Skąd te dzieci pochodzą? 

 

 

 

 

• Teraz posłuchajcie piosenki  pt. ,,Jesteśmy dziećmi”  
 

https://youtu.be/7K3_mSb1zRQ 

 

Czy potraficie powiedzieć, czego potrzebują dzieci na całym świecie? 

 

 

• Następnie popatrzcie na ilustracje poniżej. Wskażcie różnice                                 

i podobieństwa  między dziećmi. Czy wiecie, gdzie one mieszkają? 

 

 

https://youtu.be/7K3_mSb1zRQ


 

 

 

 

 

 

 

 



• Zapraszam Was teraz do wykonania pracy plastycznej pt. ,,Dzieci                   

z różnych stron świata”. Chętnie zobaczę Wasze prace 😊. 

 

Możecie wykonać ją dowolną techniką (np. rysowanie, malowanie, 

wycinanie). 

 

 
Jeżeli macie możliwość, możecie również poprosić rodziców    o wydrukowanie  wybranej 

kolorowanki, przedstawiającej dzieci. Możecie również z pomocą rodziców przeczytać 

krótkie teksty zamieszczone pod obrazkami 😊. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobaczcie też wszystkie pozostałe kolorowanki: 

 
link do kolorowanek: 

https://drive.google.com/open?id=1x-zVb9TM9VVDWAvgrDZHV2gbvNn1ucE6 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1x-zVb9TM9VVDWAvgrDZHV2gbvNn1ucE6


Piątek 29 maj 

Temat dnia- Moje uczucia 

• Dzisiaj posłuchajcie wiersza J. Kucharczyk pt.,, Moje uczucia”. 

 

Żal mi minionych wakacji, urodzin, które już były, 

i tego, że odwiedziny babci już się skończyły. 

Smutno, że tata wyjechał, mama tak mało ma czasu, 

i złość mnie bierze, że brat mój robi tak dużo hałasu. 

Tu, w moim sercu, mieszkają uczucia: miłość, radość i smutek. 

Czasem jestem tak bardzo szczęśliwy, lecz czasem także się smucę. 

W kieszonce kasztan na szczęście o tym wciąż przypomina, 

że wszystko, co jest tak smutne, kiedyś z czasem przemija. 

Zobacz, już się uśmiechasz, bo znowu będą wakacje, 

tata niedługo już wróci, z mamą pójdziesz na spacer. 

Po burzy zawsze jest tęcza, po deszczu słońce znów świeci, 

po chwilach trudnych i smutnych znowu szczęśliwe są dzieci. 

 

Odpowiedzcie teraz na pytania do tekstu. 

−− Co mieszka w sercu? 

−− Czy zawsze jest nam wesoło?   

−− Czy zdarza się, że coś was smuci? 

−− Czy zdarza się, że coś was złości? 

 

Pamiętaj, że 

Uczucia, emocje są czymś normalnym, naturalnym, co zawsze towarzyszy 

ludziom – dorosłym i dzieciom. 

Po burzy zawsze jest tęcza, po deszczu słońce znowu świeci, po chwilach   

trudnych i smutnych znowu szczęśliwe są dzieci. 



• Na zakończenie przechodzimy do wykonania ćwiczeń w  kart pracy,     

cz. 4, s. 58- 59. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brawo  dla Was za wykonanie wszystkich zadań z tego 

tygodnia. 

 

 

 

 

 

 

 

Jak zawsze, czekam na informacje od Was i  Wasze zdjęcia. 

 

Pozdrawiam 

                            Pani Nina                      

 


