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Zwierzęta z całego świata 
,,Pobudka z ogródka”  zabawa muzyczno – ruchowa 
https://www.youtube.com/watch?v=uvMa8ihLKco  
Dzikie zwierzęta- oglądanie filmu edukacyjnego 
https://www.youtube.com/watch?v=PcDRe2Kk4aY 
W trakcie oglądania wstrzymajcie film przy każdym zwierzątku. Nazwijcie go (na pewno 
niektórym z Was uda się przeczytać jego nazwę) podzielcie jego nazwę na sylaby i głoski.  
„Jeżeli Ci wesoło”- zabawa naśladowcza przy muzyce 
https://www.youtube.com/watch?v=T5UoFi8JszM  
„Jak wygląda znak odejmowania? – zabawa ruchowa. Rodzic prezentuje dziecku sposób 
pisania znaku odejmowania. Następnie prosi dziecko, by spróbowało go pokazać za pomocą 
różnych części ciała. Na koniec dzieci piszą znak odejmowania w powietrzu i na podłodze. 
Praca z KP4.34a, 34b  
„Jakie słyszysz zwierzę?” – zabawa dźwiękowa. R. odtwarza nagranie odgłosów 
wydawanych przez różne zwierzęta (małpa, tygrys, słoń, papuga, foka). Zadaniem dzieci jest 
odgadnięcie, jakie zwierzę właśnie słyszały 
https://www.youtube.com/watch?v=7z1YmPrPhDg 
 
09-06-2020- wtorek 
Groźni mieszkańcy Polskich lasów 
,,Kim jestem?” – doskonalenie umiejętności orientacji w schemacie ciała 
https://www.youtube.com/watch?v=N0Z5qykz0Ec 
Obejrzyj film przyrodniczo- edukacyjny „Co to jest las?” 
https://www.youtube.com/watch?v=31z7hEiIDVs 
„Zwierzęta w lesie”- znajdź w wyprawce „Plac zabaw” kartę nr 53. Postępując wg instrukcji 
wykonaj zadanie.  
Praca z KP4.37a,b 
,,Stary niedźwiedź mocno śpi”- posłuchaj piosenki i przypomnij sobie przedszkolne zabawy 
https://www.youtube.com/watch?v=trY1_BpfM2I 
 
10-06- 2020- środa 
Nieznajome zwierzęta 
Zabawa muzyczno – ruchowa pt. ,,Żabie kroki”  
https://www.youtube.com/watch?v=DwwpCoM0sHg 
,,Pies przyjacielem człowieka” – 10 ciekawostek o psach – obejrzyj film 
https://www.youtube.com/watch?v=9Hj5yv_dHC0 
- W jakich sytuacjach psy bywają groźne, agresywne? – obejrzyj filmy 
https://www.youtube.com/watch?v=8rbmnAEEgD8 
https://www.youtube.com/watch?v=5rHrnbMbwZs 
,,Bądźmy bezpieczni – uwaga zły pies!” 
Tworzenie kodeksu właściwego zachowania się wobec nieznajomych zwierząt (rozmowa 
kierowana pytaniami). Potrzebny będzie arkusz papieru i mazaki. Dzielimy kartkę na dwie 
części. Na jednej piszemy TAK na drugiej NIE. W trakcie zadawania przez rodzica pytań 
dziecko stawia plus pod właściwą odpowiedzią.  
- Czy wszystkie zwierzęta są przyjazne? 
- Czy można pogłaskać nieznajomego psa? 
- Czy należy uciekać przed nieznajomym psem, który nas goni? 



- Czy można odwracać się tyłem do dużego psa? 
- Czy można patrzeć psu w oczy? 
A teraz pokaż: 
- Jaką pozycje należy przyjąć podczas ataku psa? 
,,Moje zwierzątko”- przestrzenna praca plastyczna. Doskonalenie umiejętności 
konstrukcyjnych, rozwijanie fantazji i wyobraźni. Przygotuj papier kolorowy, rolkę po 
papierze toaletowym, klej, nożyczki. Pomocniczo obejrzyj proszę filmik 
:https://www.youtube.com/watch?v=JOU-Z38CaQ8 
Praca z KP4.37b 
Piosenki do posłuchania: 
https://www.youtube.com/watch?v=o2EieV3RSFc 
https://www.youtube.com/watch?v=2JJ-pSJuG1w 
�
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08.05.2020r. (poniedziałek) 
Today, it s story time!- słuchanie historyjki. 
Dzieci, które mają płytę mogą otworzyć podręczniki na stronę 56 i posłuchać historyjki. Po 
wysłuchaniu historyjki spróbujcie w skrócie zrelacjonować jej przebieg i udzielić odpowiedzi 
na pytanie Why was Pluto sad?- Dlaczego Pluto był smutny? (Bohaterowie jedzą u Minnie 
różne smakołyki. Na koniec uczty Pluto budzi się z drzemki i jest smutny, widząc że 
przyjaciele zjedli wszystko, nie zostawiając nic dla niego. Na szczęście Minnie przygotowała 
dla Pluto specjalne wypieki. 
W razie problemów z nagraniem podaję zamiennik historyjki. 
https://www.youtube.com/watch?v=aT9tORbbvsI 
Wykonajcie zadania z zeszytu ćwiczeń: 
Ćw. 6 str. 49. Odszukaj drogę w labiryncie i powiedz kto zje babeczki. 
Ćw. 7 str. 49. Znajdź i zakreśl przedmioty, które nie są jedzeniem. Następnie spróbuj je 
nazwać- It s a book- To jest książka, itd.  
Ćw. 6 str. 49. Pokoloruj wykropkowane pola aby dowiedzieć się jakie produkty kryją się na 
rysunkach. Następnie narysuj uśmiechniętą buźkę, jeśli lubisz dany produkt, lub smutną, jeśli 
go nie lubisz. Powiedz: I like (pears). lub I don t like (pears). 
09.05.2020r. (wtorek) 
Powtórzenie wiadomości z rozdziału 7. 
Otwórzcie podręczniki na stronę 58 i popatrzcie na zdjęcia w ćw. 13. W ramkach znajdują się 
fruits- owoce i vegetables- warzywa, które są bardzo dobre dla waszego zdrowia- Good for 
you! 
Obejrzyjcie filmik i powtarzajcie zdania typu: Apples are good for you. 
https://www.youtube.com/watch?v=9nyW8ZIACKs  
Zakreślcie w ćwiczeniu 14 na czerwono owoce, a na zielono warzywa. Następnie wykonajcie 
zadania 16, 17 ze str. 59. 
Ćw. 16. Pokoloruj i policz produkty przedstawione na rysunku. 
Ćw. 17. Narysuj swoje ulubione jedzenie. 
Dla chętnych! 
Ćw. 10 str. 51 (zeszyt ćwiczeń). Wykonaj magiczny kwadrat. 
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09.06. 2020 r.  
Uczestniczę w procesji Bożego Ciała                                                                                                                   
1.  Uważnie obejrzyj filmik, https://www.youtube.com/watch?v=sBAvzHfxB_w 
2. Wykonaj zadanie z katechezy 52 
                                                                                                                                                                               
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. 
 


