
Poniedziałek   12.04.2021r. 

 

Temat: Na planecie Chustolandia. 

 

1. Kochani zapoznajcie się z pomocą waszych rodziców z nazwą nowego 

miesiąca na podstawie wiersza Wandy Chotomskiej „Kwiecień”. 

 

Chodzi Kwiecień po świecie 

w fiołkowym berecie, 
z czarodziejską  pałeczką w kieszeni. 

Za pomocą pałeczki 
w ciągu małej chwileczki 

wszystkie rzeczy potrafi odmienić. 
Koniom – skrzydła doczepia, 
krowę zmieni w fortepian, 

tort upiecze ze śniegu, 

strusia wyśle na biegun, 
dom na dachu postawi, 
klucz zmajstruje żurawi, 

księżyc w czapkę ubierze, 
gwiazdy zmieni w talerze, 

z klombu zerwie dwa słonie, 
by pachniały w  wazonie, 

z papug zrobi tygrysy, 
które jedzą irysy, 

sto kogucich  grzebieni 
w wielkie góry zmieni - 

ledwie wyjmie pałeczkę z kieszeni. 

 

2. Rozmowa z dzieckiem na temat wiersza, zwrócenie uwagi na nazwy miesiąca 
o którym jest mowa w wierszu; przypomnienie nazwy miesięcy. 

Wypowiedzi dzieci na temat nieprawdopodobnych rzeczy, które  wyczarował 
kwiecień w wierszu czarodziejską pałeczką . 
 

3. Zabawa - Jestem kwietniem i wyczaruję 

Poszukaj w domu pałeczki do czarowania. Dzieci poruszają pałeczką i 
wypowiadają słowa: Jestem kwietniem i wyczaruję ….., wymyślają coś  
nieprawdopodobnego . 
 

4. Zapozna z literą F, f - poszukaj jej wśród swoich kart z alfabetem . 
• Piszemy litery po  śladzie F, f . Powodzenia 



 
 
 



Wtorek 13.04.2021r. 
 

Temat: W przestrzeni kosmicznej . 

 

1. Posłuchaj  nazw planet .Powiedz ,jak nazywa się pierwsza, druga ,trzecia ... 
ósma planeta, licząc od Słońca. 
 
Karta pracy cz.3,str.70 
 
 

 
 



2. Posłuchaj piosenki edukacyjnej o planetach . 

https://www.youtube.com/watch?v=yxVMhKt-cvI 
 

3. Posłuchaj i spróbuj nauczyć się piosenki pt. Ziemia to wyspa zielona 

https://www.youtube.com/watch?v=-ZQTnkXpcCA 
 
 
 

Nie warto mieszkać na Marsie, 
nie warto mieszkać na Wenus. 

Na Ziemi jest życie ciekawsze, 
powtarzam to każdemu . 

 

Ref. 

Bo Ziemia to wyspa , to wyspa zielona, 
wśród innych dalekich planet. 

To dom dla ludzi, dla ludzi i zwierząt, 
więc musi być bardzo zadbany. 

 

Chcę poznać życie delfinów 

i wiedzieć co piszczy w trawie. 
Zachwycać się lotem motyla 

i z kotem móc się bawić. 
 

Ref. 

Bo Ziemia to wyspa , to wyspa zielona, 
wśród innych dalekich planet. 

To dom dla ludzi, dla ludzi i zwierząt, 
więc musi być bardzo zadbany. 

 

Posadźmy kwiatów tysiące. 
Posadźmy krzewy i drzewa, 

niech z nieba uśmiecha się słońce, 

pozwólmy ptakom śpiewać. 
 

Ref. 

Bo Ziemia to wyspa , to wyspa zielona, 
wśród innych dalekich planet. 

To dom dla ludzi, dla ludzi i zwierząt, 
więc musi być bardzo zadbany. 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yxVMhKt-cvI
https://www.youtube.com/watch?v=-ZQTnkXpcCA


4. Wykonaj prace przedstawiającą naszą planetę. 
(Kolorowy papier, kolorowe gazety, nożyczki ,flamastry, klej) 

~ Wycinanie z kolorowych gazet elementów wybranych przez dzieci . 

~ Przyklejenie ich na zielonej kartce w kształcie koła. 
~ Uzupełnienie szczegółów flamastrami i kolorową bibułą. 
~ Wysłanie waszych pięknych prac na adres ( iwonaz_84@wp.pl ) 

 

5. Karta pracy ,cz.3,str.71 
 

 
 
 

 



Środa 14.04.2021r. 
 

Temat: Przybysze z kosmosu. 

 

1. Spotkanie z ufoludkiem - słuchanie rymowanki czytanej przez rodzica. 
 
 

Jestem Ufuś piegowaty, 
 

mam ubranko w srebrne łaty, 
 

a na głowie czułki dwa, 
 

skaczę lekko: hopsa, są. 
 

Mieszkam sobie we wszechświecie, 

 

podróżuję w swej rakiecie. 
 

Przyjaciela zdobyć chciałem, 
 

więc na Ziemię  przyleciałem . 
 

Zaprzyjaźnić chcę się z wami, 
 

 choć jesteście jeszcze mali. 
 

Złego nic mi nie zrobię? 

 

Czy bać się muszę o życie? 

 

Chętnie z wami porozmawiam. 
 

Przyjacielski ukłon składam. 
 

Ziemia piękną jest planetą, 
 

choć od mojej tak daleką. 
 

Poznać wasze chcę zwyczaje 

 

i pozwiedzać różne kraje. 
 
 



2. Rozmowa z dziećmi na temat: 
 

- Czy w kosmosie można spotkać żywe istoty? 

 

-  Wyjaśnianie pojęcia ufoludek. 
 

Ufoludek - przybysz z innej planety. 

 

3. Karta pracy cz.3,str.72 i 73 

 

 
 

4.Rakieta kosmiczna - wykonaj pracę przestrzenną  według wzoru krok po kroku 

https://www.youtube.com/watch?v=QNCxe1mknTo 

 

5. Ćwiczenia artykulacyjne Mowa kosmitów. 
Dzieci powtarzają z rodzicem grupy sylab ,np.: zu, że, żo, ża, ży, żi, sza, szo, sze, 
szy, szu, szi, cza, czo, cze, czy, czu, czi,.... 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QNCxe1mknTo


Czwartek 15.04.2021r. 
 

Temat: Kiedy jest dzień , a kiedy noc? 

 

1.Posłuchaj rymowanki. Narysuj ufoludka według opisu . 

 Karta pracy cz.3,str.74 

   

 
 



2. Słuchanie wiersz pt. Halo ,tu mówi  Ziemia 

Zapoznanie z wierszem. 

Uświadomienie dzieciom, że Ziemia jest kulą składającą się z dwóch 

półkul, że kręci się wokół  własnej osi i krąży wokół Słońca, a na pełen  

obrót potrzebuje całego roku . 
 

Halo, tu mówi Ziemia 

 

M. Terlikowska 

 

Dzień dobry, dzieci! Jestem Ziemia, 
wielka, okrągła jak balonik. 

Z tej strony – słońce mnie opromienia, 
a z tamtej strony – nocy cień przesłonił. 

Gdy jedna strona jest oświetlona, 
to zaciemniona jest druga strona. 
Wy zajadacie pierwsze śniadanie, 

a spać się kładą – Amerykanie, 
właśnie! 

Bo ja się kręcę w krąg 

jak bardzo, bardzo duży bąk. 
- Dobranoc!- wołam 

- Dzień dobry!- wołam, 
to znaczy – zrobiłam obrót dokoła. 

A oprócz tego wciąż, bez końca, 
muszę się kręcić wokół Słońca. 
Nigdyście jeszcze nie widzieli, 

takiej olbrzymiej karuzeli! 

Bo trzeba mi całego roku, 
żeby Słońce obiec wokół. 

 

3. Praca plastyczna. Nasze słoneczko 

(Żółty papier ,koło wydarte z papieru , klej ) 

~ Wydzieranie przez dzieci z żółtego papieru pasków różnej długości (promieni) 

~ Przyklejenie ich  na środku wokół  wydartego koła. 
~ Podziel się efektem swojej pracy 
 
 
 

4. Karty pracy cz. 3 str. 75 i 76 

 



 
 



 



 

Piątek 16.04.2021r. 
 

Temat: Gwiazdy  na niebie . 

 

1. Kosmos - animacja edukacyjna 

https://www.youtube.com/watch?v=ahkKIg8NVS0 

 

2. Kochani ruch to zdrowie nie zapominajcie teraz poćwiczymy . 

https://www.youtube.com/watch?v=vkwzFVN2Bds 

 

3. Podziel na sylaby. 
 
4. Licz i koloruj wg wzoru. 

https://www.youtube.com/watch?v=ahkKIg8NVS0
https://www.youtube.com/watch?v=vkwzFVN2Bds


 
 
 



 


