
SCENARIUSZ 11 

18.05 – 22.05.2020r. 

Kolejny zakres prześlemy w poniedziałek 25.05.2020 

 

Witajcie Drodzy Rodzice i Dzieci!  

W tym tygodniu mamy temat związany z RODZINĄ – czyli naszymi 

najbliższymi. Zerknijcie  na prezentację w PowerPoincie - a następnie 

wykonajcie poniższe ćwiczenia.  

Natalia Olszewska i Patrycja Jakubiec  

 

Poniedziałek 18.05.2020 

 

1. Wykonujemy kilka ćwiczeń porannych: 

Do rozgrzewki będzie Wam potrzebna kostka. Rzućcie kostką, a następnie podskakujecie tyle 

razy ile wskaże oczek . Robicie tak kilka razy zmieniając polecenie: robienie 

pajacyków, przysiadów, podskoki na jednej nodze, klaskanie w dłonie, brzuszki lub kocie 

grzbiety.  

 

2. Spróbujcie rozwiązać krzyżówkę:  

1 wariant: po odgadnięciu hasła możecie wyraz podzielić na głoski i spróbować 

wpisać go samodzielnie lub z pomocą rodziców do krzyżówki;  

 

2 wariant: możecie napisać te wszystkie litery na osobnych kartkach i ułożyć z nich 

odgadnięte hasło do krzyżówki. 

 

Po ułożeniu wszystkich haseł, odczytajcie hasło – rozwiązanie. 

 

 



A D E G I J K L M 

N M S O O T S A L 

A O R O W E R Y M 

 

ZACZYNAMY:  

1) W powietrzu się unosi, ludzi z miejsca na miejsce przenosi.  

2) Gdy do przedszkola przychodzimy, to się w niej bawimy.  

3) Idzie maj, szumi…. 

4) Na wielkim ekranie rodzinne oglądanie.  

5) Kierownica i dwa koła, jeździć można dookoła.  

6) Czarny lub biały z komina uchodzi, czystemu powietrzu na pewno zaszkodzi.  
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2.     

3.    

4.     
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1. S A M O L O T 

2. S A L A 

3. G A J 

4. K I N O 

5. R O W E R 

6.  D Y M 

 

3. Kto ma w domu karty pracy to otwiera na stronie 42 i patrzy na ilustracje, a następnie 

wykonuje polecenia. Dla pozostałych analogiczne ćwiczenie:  

 Zaznacz rodzinę, w której jest najwięcej dzieci. 

 Wskaż rodzinę gdzie jest tyle samo dzieci.  

 Wskaż rodzinę, w której jest dwoje dzieci.  

 



  

 

 

4. Znajdźcie na łące/w ogrodzie kwiatki majowe  i uplećcie z nich wianek  

 



Wtorek 19.05.2020 

1. Pamiętacie grę w zielone? W nawiązaniu do tej gry wymieńcie wszystko co kojarzy 

Wam się z kolorem zielonym? 

2. Zapewne każdy z WAS kosztował kiedyś ogórka, przypomnijcie sobie jak smakuje  

i jak wygląda (zawsze możecie podejść do kuchni i zobaczyć czy akurat macie go w 

domu :)  

 

- teraz spróbujcie opisać go za pomocą przymiotników: 

np. ogórek jest zielony, ogórek jest podłużny, ma ciemnozieloną skórkę i jest 

jasnozielony w środku. Jest zdrowy, smaczny itp. 

 

Możecie zagrać w grę: umieśćcie w misce lub koszyku kilka warzyw lub owoców np. 

pomidor, cytrynę, banan i ogórek, przykryjcie serwetką, a następnie wylosujcie jakiś owoc 

lub warzywo.  

Rodzic zadaje pytanie: czy to jest ogórek?  

Zadaniem dziecka jest odpowiedzieć i uzasadnić swoje zdanie.  

Np. Nie, bo ogórek jest podłużny, a pomidor okrągły.  

Zabawa toczy się do momentu wylosowania ogórka. 

 

Jeśli macie ochotę to możecie stworzyć dla mamy maseczkę z ogórka, potrzebny Wam będzie 

tarty ogórek, jogurt i sok z cytryny – wszystkie składanki wymieszajcie i maseczka gotowa 

 



3. Do wykonania tego zadania będą nam potrzebne kartoniki z wyrazami:  

[zadanie prześlijcie na służbowego maila] 

 

cytryna malina pomarańcza majeranek 

żurawina jeżyna kurkuma jarzębina 

ananas tarnina cynamon winogrona 

 

Następnie dzielimy wyraz: maseczka i naskórek na SYLABY: 

ma-se-czka                      na-skó-rek 

 

- wyróżniamy pierwsze sylaby: „ma” i „na” 

- zadaniem Dzieci będzie posegregowanie owoców i warzyw oraz ziół i przypraw do 

koszyków oznaczonych sylabami: „ma” i „na” 

  

- Dzieci najpierw dzielą nazwę na sylaby, wyróżniają sylabę „ma” lub „na” i jej miejsce w 

słowie, a następnie wkładają warzywo, owoc lub przyprawę do odpowiedniego koszyka.  

Z rozsypanki wyrazowej dobierają podpisy.  

 

 

 

ma na 



ŚRODA 20.05.2020 

1. Na początek dnia zabawa paluszkowa – powtarzamy rymowankę: 

 

 
 

2. Jak lubicie spędzać wolny czas? Z mamą, tatą lub z innymi członkami rodziny? Jak 

spędzacie go wszyscy razem? Przeczytajcie napisy w ramkach i zaznaczcie te wyrazy, 

które ukazują Twoje sposoby spędzania wolnego czasu. Następnie wykonajcie pracę 

plastyczną pt. „Jak spędzam wolny czas”. [prace prześlijcie na służbowego maila] 

 

 

 

spacer 

bajki 

telewizja 

gry 

klocki 

taniec 

gotowanie 

rozmowa 

rysowanie 



3. Spróbujcie przeczytać tekst, ponumerować obrazki zgodnie z kolejnością 

zdarzeń.  

 

 
 

CZWARTEK 21.05.2020 

1. Wykonujemy kilka ćwiczeń porannych do muzyki: 

 Taniec połamaniec 

 Wyginam śmiało ciało  

 

2. Policz wszystkie dzieci na ilustracji. Ile jest dziewczynek, a ilu chłopców?/Karty 

pracy str. 48. [zadanie prześlijcie na służbowego maila]  

 Rozmieść dzieci w domach, wiedząc, że:  

- w każdym domu mieszka po tyle samo dziewczynek, 

- w domu nr 2 mieszka dwóch chłopców, 

- w domu nr 1 mieszka o jednego chłopca mniej niż w domku nr 2, 

- w domu nr 3 mieszkają pozostali chłopcy,  

- w którym domu nie mieszka żaden chłopiec?  
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PIĄTEK 22.05.2020 

1. Na placu zabaw jest czworo dzieci. Dwoje dzieci huśta się na huśtawce. Ile dzieci 

stoi obok? Zapisz obliczenie./ karty pracy str. 49.  

 

 

 

 

2. Ile dzieci pływa w morzu? Ile dzieci jest na plaży?/karty pracy str.49. 

  

3. Jeśli macie w domu hula-hop, skakankę to wykorzystajcie podczas zabawy w 

ogrodzie.  

MIŁEGO WEEKENDU ! 


