
zadanie domowe grupa 4 

EMAIL NAUCZYCIELA   malinki.zsp.ciepielow@wp.pl   

 

Poniedziałek 01.06.2020 r. 

Temat: Mój dzień dziecka 

Dzisiaj Dzień Dziecka! 

Z okazji Waszego święta, drogie przedszkolaki, życzymy Wam dużo zdrowia, radości, 

kochających przyjaciół, wspaniałej zabawy i samych słonecznych dni. 

W tym wyjątkowym dla Was dniu odpoczywajcie, bawcie się, obejrzyjcie bajkę z rodzicami 

lub wybierzcie się całą rodzina na spacer. 

Życzymy miłego dnia.  

 

Wtorek 02.06.2020 r. 

Temat: Wszystkie dzieci nasze są 

Oglądanie zdjęć dzieci z różnych części świata w książkach, Internecie (Eskimosi, Indianie, 

Chińczycy itd.). Podawanie różnic i podobieństw w wyglądzie. 

Zabawa badawcza – rodzic przynosi dziecku jajka o różnych kolorach skorupek. Dzieci 

rozbijają jajka i sprawdzają co jest w środku. Dzieci obserwują, że we wszystkich jajkach jest 

to samo – białko i żółtko. Dzieci z całego świata, pomimo różnic w wyglądzie i różnych 

kolorów skóry są również do siebie bardzo podobne. 

Uzupełnianie kart pracy str. 25 i 26a. 

 

Środa 03.06.2020 r. 

Temat: Jesteśmy dziećmi 

Rozmowa na temat swojego ulubionego przyjaciela/przyjaciółki z przedszkola. Próba opisu 

wyglądu i charakteru przyjaciela/przyjaciółki. 

Wykonanie karty pracy str. 26b. 

„Ja w przyszłości” – tworzenie pracy plastycznej przedstawiającej zawód, który dziecko 

chciałoby wykonywać w przyszłości. Technika dowolna. 

 

Czwartek  04.06.2020 r. 

Temat: Dzieci z różnych stron świata 

Wysłuchanie wiersza Wincentego Fabera „Dzieci świata”. Dostępny pod linkiem: 

http://www.pse.edu.pl/grupy/elfy/wiersze-i-piosenki-2018-2019/dzieci-wiata-wincenty-faber 

Dzieci odpowiadają na pytanie: Z jakich stron świata pochodziły dzieci? Następnie z pomocą 

rodzica odnajdują na mapie miejsca, o których była mowa w wierszu. 

Obejrzenie filmu o dzieciach z różnych stron świata: 

https://www.youtube.com/watch?v=zl_dYe03Yx0 

Tworzenie pracy plastycznej pt. „Mój przyjaciel z innego kraju” – wykonanie dowolną 

techniką pracy przedstawiającej dziecko z innego kontynentu (np. Eskimos, Chińczyk). 

Wypełnienie kart pracy str. 27a i 27b. 

 

Piątek 05.06.2020 r. 

Temat: Prawa dziecka 

Burza mózgów – „Czym są prawa dziecka?” 

Zapoznanie się z prawami dziecka i omówienie ich znaczenia: 

https://www.youtube.com/watch?v=isBr4uDlvCM 

Zabawa przy piosence: https://www.youtube.com/watch?v=7K3_mSb1zRQ 

Wypełnianie kart pracy str. 28a, 28b. 
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JĘZYK ANGIELSKI  EMAIL NAUCZYCIELA epastuszka.ang@gmail.com 

01.05.2020r. (poniedziałek) 

Happy Children s Day!- Życzę wam wszystkiego najlepszego z okazji Waszego święta! 

Utrwalenie liczb 1-10. 

Zaśpiewaj piosenkę: 1 little, 2 little, 3little fingers. 

https://www.youtube.com/watch?v=BF4G4FlSYUk 

Posłuchaj nagrania i wstaw liczby do odpowiednich okienek. 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Nu

mbers/Numbers_1-10_(listening)_aj18799pm Chętne dzieci mogą przesłać wyniki na e-mail. 

 

05.05.2020r. (piątek) 

Powtórzcie słówka przedstawione na kartach obrazkowych. W celu odsłuchania słówka 

klikamy na obrazek. https://www.liveworksheets.com/qm701835ez Chętne dzieci zapraszam 

do kontaktu mailowego, prześlę te same karty obrazkowe do wycięcia. 

Odszukajcie i policzcie przedmioty znajdujące się po prawej stronie na dużym obrazku. 

Klikając na obrazki z prawej strony odsłuchacie nagranie (zadanie wykonujemy tylko ustnie). 

https://www.liveworksheets.com/qj702439ae  

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); 
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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. 

 

 


