
PROPOZYCJA ZAJĘĆ NA WTOREK (14.04.2020) DLA 5-LATKÓW 

Temat tygodniowy: „Praca rolnika” 

Temat dnia: „Na polu” 

 

Zadanie 1 

Wysłuchaj piosenki ludowej pt.: „Zasiali górale”. 

https://www.youtube.com/watch?v=WV57FDY8tBs 

 

Zadanie 2 

Opowiedz, o czym była piosenka, spróbuj ją zaśpiewać.  

 

Drodzy Rodzice! Zachęcamy aby dzieci uzupełniły w książkach kartę pracy str. str.37, ćwiczenia a i b. 

 

 

PROPOZYCJA ZAJĘĆ NA ŚRODĘ (15.04.2020) DLA 5-LATKÓW 

Temat tygodniowy: „Praca rolnika” 

Temat dnia: „Polne rośliny” 

 

Zadanie 1 

„Jak powstaje popcorn?” Obejrzyj filmik i spróbuj odpowiedzieć na pytania. Kiedy najczęściej jecie 

popcorn? Z czego się go wytwarza? W jaki sposób robi się popcorn? Czy popcorn może być tylko słony? 

https://www.youtube.com/watch?v=sI3zSn81now 

 

Zadanie 2 

„Kukurydza” – praca plastyczna. Obejrzyj filmik, następnie spróbuj narysować kolbę kukurydzy, dorysuj 

łodygę i liście. Umocz paluszek w żółtej farbie i rób odciski, tworząc w ten sposób ziarna kukurydzy 

(jeżeli nie masz farb, pokoloruj kukurydzę kredkami lub flamastrami). 

https://www.youtube.com/watch?v=jh7Tbp6ScMI 

 

Drodzy Rodzice! Zachęcamy do zbierania prac dzieci. Po powrocie do przedszkola zorganizujemy 

wystawę prac przedszkolaków.  

 

Zadanie 3. 

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z propozycją zabaw z językiem angielskim. 

Posłuchaj  piosenki o częściach garderoby. 

https://www.youtube.com/watch?v=jdgZFLKRZ0A 

Wykonaj kostkę do gry. Zaproś do zabawy  mamę bądź tatę. Pochwal się wynikiem kto wygrał?    

https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/vocabulary/clothes-and-fashion/clothes-dice/77898 

słownictwo kostki: a t-shirt – koszulka z krótkim rękawem; a hat – czapka , kapelusz; 

shoes – buty;  a dress – sukienka; pants – spodnie; a blouse- bluza  

 

 

PROPOZYCJA ZAJĘĆ NA CZWARTEK (16.04.2020) DLA 5-LATKÓW 

Temat tygodniowy: „Praca rolnika” 

Temat dnia: „Skąd się bierze chleb?” 

 

Zadanie 1 

Zapoznaj się z etapami powstawania chleba. Powiedz czego nowego się dowiedziałeś.  

https://www.youtube.com/watch?v=kWq3VMWJ9MA 

 

Zadanie 2 

„Ruchowa ruletka”- wylosuj pięć ćwiczeń i wykonaj je 

https://wordwall.net/pl/resource/1158162/rehabilitacja-ruchowa/ruchowa-ruletka 
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Drodzy Rodzice! Zachęcamy aby dzieci uzupełniły w książkach kartę pracy str. 38. 

 

 

PROPOZYCJA ZAJĘĆ NA PIĄTEK (17.04.2020) DLA 5-LATKÓW 

Temat tygodniowy: „Praca rolnika” 

Temat dnia: „Produkty ekologiczne” 

 

Zadanie 1 

Posłuchaj wiersza Jana Brzechwy pt.: „Na straganie”. Wymień warzywa występujące w wierszu. Ulep z 

plasteliny dwa dowolne warzywa (jeżeli nie masz w domu plasteliny, możesz wykonać domową ciastolinę 

- poniżej link do przepisu). 

https://www.youtube.com/watch?v=2t-cslxPlV8 

https://www.youtube.com/watch?v=qK2-14veSvE 

 

Zadanie 2 

Poćwicz pamięć. Zagraj w grę i znajdź pary obrazków. 

https://www.miniminiplus.pl/warzywne-opowiesci/gry/pamietaczek-warzywne-opowiesci 

 

Drodzy Rodzice! Zachęcamy aby dzieci uzupełniły w książkach kartę pracy str. 39 ćwiczenie a i b. 
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