
zadanie domowe grupa 3 
EMAIL NAUCZYCIELA truskaweczki333@gmail.com 
 
Poniedziałek 08.06.2020 r. 
Temat: Zwierzęta na świecie 
„ Gdzie żyją zwierzęta? – dzieci mogą skorzystać z filmów edukacyjnych na temat zwierząt 
żyjących: na sawannie, na pustyni, w oceanie i w lasach tropikalnych. Zdobyta wiedza 
pomoże Wam wypełnić poniższe karty pracy.  
https://www.google.com/search?rlz=1C1AOHY_plPL713PL713&q=Zwierz%C4%99ta+na+
wsi+film+edukacyjny+dla+dzieci&sa=X&ved=2ahUKEwjq1LmrqebpAhVk_CoKHZqKBwE
Q1QIoA3oECAsQBA&biw=1280&bih=709 
na pustyni: https://www.youtube.com/watch?v=PpH562PA_lw 
na sawannie: https://www.youtube.com/watch?v=0EnMf1lLEqo; 
https://www.youtube.com/watch?v=T--E_padpOY 
ocean: https://www.youtube.com/watch?v=OWs3kSEHnuo 
Uzupełnij karty pracy str. 29 
Zabawa ruchowa:  Mucha w mucholocie - https://www.bajkidladzieci.co.pl/aida-mucha-w-
mucholocie/ 
Praca plastyczna – narysuj zwierzę, którego wygląd i sposób poruszania się zrobił na tobie 
największe wrażenie.  
 
Wtorek 09.06.2020 r. 
Temat: Z wizytą w zoo 
Wysłuchaj wiersz J. Minkiewicza pt.” W zoo” czytany przez rodzica i odpowiedz na pytania: 
Czy byliście kiedyś w zoo? Jak wyjaśnić swoimi słowami, czym jest zoo? Dlaczego niektóre 
zwierzęta mieszkają w zoo? Jak należy się tam zachować? Czy wolno karmić zwierzęta w 
zoo? 
„W ZOO” 
 
By kolibry przez wronę 
Nie ostały zjedzone, 
By przypadkiem też wrony 
Nie zjadł lis wygłodzony, 
Żeby lis zaś przy tym 
Nie zjadł wilk z apetytem, 
By pantera w chwil kilka 
Nie zdążyła zjeść wilka 
I pantery by tygrys 
Na śniadanie nie przegryzł, 
By tygrysa ( zgadliście!) 
Nie zjadł lew, oczywiście... 
 
O to dbać musi stale, 
Pilnie patrząc wokoło 
Stary Michał Kawalec, 
Co dozorcą jest w ZOO. 
 
Musi dbać i o siebie, 
Żeby sam przypadkiem 
Lwią się nie stał kolacją 



Lub tygrysim obiadkiem. 
Uzupełnij karty pracy str. 30. 
„Żyrafa” – praca plastyczna. Przed wykonaniem pracy posłuchaj ciekawostek z życia żyrafy.    
https://www.youtube.com/watch?v=xPlvziEWzn4 
jak wykonać żyrafę: https://www.youtube.com/watch?v=Qsfs07Hbp04 
Oczywiście nie musicie kupować papieru w cętki. Na pewno lepiej wyglądał będzie 
zwyczajny brązowy papier, którym metodą wydzieranki udekorujecie żółtą żyrafę w brązowe 
cętki / łatki.  
Zadanie: zaproście rodziców i rodzeństwo na spacer (na łąkę, do lasu, do parku) i naśladujcie 
sposób poruszania się zwierząt.  

Środa 10.06.2020 r. 
Temat: Polskie zwierzęta 
Obejrzyj film edukacyjny o parkach narodowych w Polsce: 
https://www.youtube.com/watch?v=-RrURaLaGfs 
Uzupełnij karty pracy str. 31 i 32. 
Praca plastyczna –  za pomocą paluszków lub gąbki namaluj góry albo las lub połącz góry z 
lasem.  
 
JĘZYK ANGIELSKI  EMAIL  NAUCZYCIELA epastuszka.ang@gmail.com 
 
08.05.2020r. (poniedziałek)  
Powtórzenie wiadomości z rozdziału 6. 
Dopasuj zdania do odpowiednich części ciała. W celu odsłuchania nagrania klikamy na 
ikonkę głośnika. 
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/Natural_Science/Five_senses/Human_body*
_Five_senses_ir720010rx  
Posłuchaj historyjki: I see summer.- Widzę lato. 
https://www.youtube.com/watch?v=bTmJYJplghk  
09.05.2020r. (wtorek) 
Summer!- Lato! 
Zaśpiewaj piosenkę: https://www.youtube.com/watch?v=lUC_q1iwFOE  
Zachęcam do pobrania i pokolorowania karty pracy:  https://www.vectorstock.com/royalty-
free-vector/hello-summer-coloring-page-vector-24049516  
 
LOGOPEDIA EMAIL NAUCZYCIELA  lograna@wp.pl 
 
DOSKONALENIE PERCEPCJI SŁUCHOWEJ 
Czym jest percepcja słuchowa? 
Percepcja słuchowa to zdolność do odbioru dźwięków - ich rozpoznawania, różnicowania 
oraz interpretowania. Deficyt percepcji słuchowej może utrudniać nabywanie ważnych 
umiejętności – czytania, pisania, mowy – jej rozumienia i poprawnego artykułowania 
dźwięków. 
Dlaczego warto pracować nad percepcją słuchu? 
Zaburzenia percepcji słuchowej u dzieci w wieku szkolnym, są charakterystyczne dla 
dysleksji typu słuchowego. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia trudności w tym 
zakresie, warto ćwiczyć z dzieckiem – należy przy tym pamiętać, aby ćwiczenia te nie były 
dla niego męczące i nadmiernie obciążające. 
Propozycje ćwiczeń. 



Odtwarzanie struktur dźwiękowych:  
wystukiwanie rytmu (wcześniej zaprezentowanego przez rodzica, np. dwa uderzenia o stół - 
trzy klaśnięcia - dwa tupnięcia. Prezentowany rytm powinien być dostosowany do możliwości 
dziecka – zaczynamy od prostych, stopniowo zwiększając stopień trudności); 
wyklaskiwanie rytmu na podstawie ustalonego wcześniej schematu graficznego (np. kwadrat 
= tupanie, trójkąt = klaskanie, koło = uderzanie rękami o nogi, rodzic układa figury w 
określony sposób, a dziecko musi odtworzyć rytm zgodnie z ustaloną zasadą – jaka figura 
odpowiada jakiemu dźwiękowi. Ważne: stopniowanie trudności – najpierw 3 figury, a potem 
6, 9). 
2.   Śpiewanie/powtarzanie wyrazów podanych przez rodzica najpierw dwa trzy wyrazy, 
potem coraz więcej (np. kot – sanki – stół). 
3.   Różnicowanie dźwięków z najbliższego otoczenia 
rozpoznawanie dźwięków otoczenia, odgłosów zwierząt, ptaków, pojazdów  itp. 
rozpoznawanie osób po głosie (można wcześniej nagrać głos osób z otoczenia dziecka – 
mamy, taty, babci, zadaniem dziecka jest rozpoznać, do kogo należy prezentowany głos); 
zabawa „Co słyszę?” – rodzic zasłania dziecku oczy i uderza np. łyżką o przedmioty 
znajdujące się w kuchni ( szklankę, blaszany garnek, stół) zadaniem dziecka jest odgadnąć 
jaki to przedmiot. 
4. Podział zdań na wyrazy (wyrazy dwusylabowe, wyrazy trzysylabowe, wyrazy 
wielosylabowe). Rodzic podaje zdanie a zadaniem dziecka jest powiedzenie z ilu wyrazów się 
ono składa,  
5. Łączenie i dzielenie sylab 
- rodzic podaje wyraz a dziecko dzieli go na sylaby, 
- rodzic podaje sylaby a dziecko łączy je w wyraz będzie wyraz, np. pił-ka, sa-mo-lot.  
Najpierw wyrazy składające się z 2 sylab, potem coraz trudniejsze. 
6. Wyodrębnianie pierwszej głoski 
- Co słyszysz na początku wyrazu Ania, ul, Ewa itp. Najpierw dziecko powinno opanować 
wyróżnianie samogłosek, a potem spółgłosek na początku wyrazu. 
7. Różnicowanie wyrazów podobnie brzmiących np. półka-bułka, kosa-koza 
8. Zabawa w dobieranie wyrazów na określoną głoskę, tworzenie ciągów wyrazowych - 
(„Teraz będziemy mówić wyrazy na literę „a” itp.) 
9. Łączenie głosek w wyrazy dzielenie wyrazów na głoski 
- Jaki to wyraz kiedy mówię m-a-m-a? 
- Jakie litery słyszysz w wyrazie domek – przeliteruj 
10. Segregowanie wyrazów wg ilości sylab, głosek 
rodzic przygotowuje karteczki z różnymi wyrazami (nazwy zwierząt, owoców itp., jeden 
wyraz na jednej karteczce. 
Zadaniem dziecka jest przeczytać głośno każdy wyraz, podzielić go na sylaby lub głoski, a 
następnie przyporządkować do określonej grupy, np. grupy zielonej („Na zielonej kartce 
połóż te wyrazy, które mają trzy sylaby, a na żółtej te, które mają cztery sylaby”) 
11. Szukanie ukrytych wyrazów w innych wyrazach np. ser-ce,   gra-bie (rodzic 
wypowiada te wyrazy, a zadaniem dziecka jest „znalezienie” innego wyrazu w 
prezentowanym). 
12. Wspólne układanie i nauka rymowanek uzupełnianie słów w znanych rymowankach, 
np. lata osa koło …., śnieżek prószy marzną …… Można również samodzielnie  układać 
różne rymowanki . 
13. Ćwiczenie pamięci słuchowej 
Rodzic prezentuje dziecku ciąg cyfr, wyrazów (np. owoców), zadaniem dziecka jest 
zapamiętać te elementy i odtworzyć w kolejności podanej przez rodzica (na początek trzy, 
cztery elementy, stopniowo coraz więcej). 



14. Wspólna nauka piosenek, wierszyków, tekstów 
Można przygotować krótki teatrzyk, występ dla pozostałych członków rodziny. Występ przed 
babcią i dziadkiem i wypowiedzenie z pamięci wierszyka, układanie rymowanek.  
Należy dostosować ćwiczenia do możliwości dziecka. Wybrać te, które będą sprawiały 
dziecku przyjemność i traktować je w formie zabawy. 
 


