
                       Zadania dla 5 i 6 latków
Zaśpiewaj piosenkę „witajcie w naszej bajce”  myjąc przy tej   
piosence prawidłowo ręce.
Wymyśl komplement dla każdego członka rodziny
Używaj prawidłowo zwrotów grzecznościowych: proszę i 
dziękuję w ciągu całego dnia.
Pamiętaj aby pomagać przy nakrywaniu do stołu, o podlewaniu 
roślinek oraz o wyrywaniu chwastów na grządkach.
Przesyłam do was promyk uśmiechu, niechaj powróci do mnie w 
pośpiechu. 

Nazwij emocje –pełnym zdaniem, na przykład.
 Buzia żółta jest uśmiechnięta.

 Zabawa ruchowa



Dziecko robi przysiad, a następnie powoli wstaje, aż 
do stania na palcach, w górze zakreśla kółeczko 
obiema rękami. 

Zagadka

Zielony dywan, a na nim kwiatów tyle.
Piją z nich nektar pszczoły, osy i motyle.

Zielona plama w barwne punkciki,

a nad nią śpiew skowronka.

Tam wyruszamy zbierać kwiatki,

bo to właśnie... (łąka)

„  Mieszkańcy łąki”  - opowieść ruchowa z ćwiczeniami 
artykulacyjnymi

Zastanówcie się jakie odgłosy zwierząt można usłyszeć na majowej 
łące. Tak to może być klekotanie bociana, rechotanie żabek, 
brzęczenie pszczółek, bąków, os, ważek, śpiewanie ptaków.

Ja też zapraszam was na wiosenną łąkę i zabawę w naśladowanie 
zachowań i dźwięków wydawanych przez mieszkańców łąki:

Na pięknej majowej łące stał bocian i rozglądał się dokoła. Stanął 
na jednej nodze i głośno zaklekotał (kle, kle, kle) Stanął na drugiej 
nodze i odezwał się ponownie (kle, kle, kle)

Wtem ujrzał w trawie małego ślimaka. Poruszał się powoli. 
Dźwigał na plecach swój domek, omijając zręcznie przeszkody. 
Nagle usłyszał jakiś szelest. (szeleścimy np. pocierając kartkę 
papieru o drugą kartkę). Przestraszył się i schował się do skorupki.
To żabka go przestraszyła. Skakała szybko jakby przed kimś 
uciekała (skaczemy po mieszkaniu tak jak skaczą małe żabki). 
Zawołała głośno do swoich koleżanek – żabek (rere -kum kum, 
rere-kum kum, rere-kum kum), wskoczyła do strumyka i zniknęła. 
Odezwały się inne żabki (rere-kum kum, rere-kum kum,rere-kum 
kum) i też ukryły się pod wodą. Widziała to wszystko pszczoła, 
która siedziała na kwiatku. Słychać było wyraźnie jej głos bzzz, 
bzzz, bzzz).Wzbiła się wysoko w powietrze i kołując, spoglądała na
łąkę. Potem usiadła na najpiękniejszym kwiatku, jaki wypatrzyła, 



zabzyczała radośnie(bzzz, bzzz, bzzy) i zabrała się do zbierania 
pyłku. A potem odleciała do ula.

Zabawa w skojarzenia.
Jak nazwiesz te obrazki - użyj jednego określenia 

                            



Jak nazwiesz te zwierzęta- użyj jednego określenia 



 Prawda czy fałsz?

Jeśli informacja jest prawdziwa tupnij nogą, jeśli 
informacja jest fałszywa klaśnij w ręce:
- Na łące rośnie wysoka trawa, a w niej są biedronki, 
koniki polne, motyle.
- Pszczoły zbierają nektar z kwiatów i robią z nich 
lizaki.
- Wiosną na łące dzieci lepią bałwana.
- Po łące przechadza się bocian i szuka żabek na 
śniadanie.
- A żabki chowają się przed nim w trawie i wołają kra,
kra.



- Teraz jest pora roku, którą nazywamy Jesień
-Teraz jest pora roku, którą nazywamy Wiosna
- Miesiąc, który mamy teraz, to: luty, marzec, maj, 
listopad 
 -Trawa ma kolor czary
-Bocian buduje gniazdo na łące
 -Maki i kaczeńce to owady
-Maki są koloru czerwonego
 6-latku
Zaprowadź brakujące litery do wyrazów

 bi.dronka    o.a    m.k     tra.a   koma.y
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Podkreśl sylaby 6 latku:
 żółtą kredką sylabę „ ma”

 niebieską kredką sylabę „ta”    

zieloną kredką sylabę” ka”

 brązową kredką sylabę „da”

 czerwoną kredką sylabę „la”



 
Sylabę „ra” otocz kółeczkiem -różową kredką a sylabę „sa”otocz 
kwadratem też różowym kolorem.



Policz : 6 latku wpisz cyfry, 5 latku narysuj kreseczki (a jeżeli 
potrafisz możesz również  wpisać (cyfrę)



Zadanie w książce na str 62 i 72

Zapraszam Was na jutro, czyli to będzie ........ 
Pozdrawiam Was.
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