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MAJ JEST KOLOROWY. ZOSTAŃMY W DOMU! 
18.05.20      TEMAT:  MAJOWA ŁĄKA. 
1. Kolorowa łąka – wskazywanie kolorowych elementów na łące. (PZ cz. 4, s. 12-13) 
2. Wprowadzenie zapisu głoski miękkiej „ni , Ni”. (Z cz. 4, s. 16, ćw. 1-2) 
3. Na majowej łące – wypowiedzi na podstawie ilustracji i własnych doświadczeń. (PZ cz. 4, s. 12-13, Z cz.4, 
s. 17, ćw. 3-4 ) 
4. „Sianokosy” – poznawanie pracy rolnika na łące. (Z cz. 4, s. 18, ćw. 5-6) 
5. Obliczenia w zakresie 20 – rozwiązywanie zadań.  (PM cz. 2, s.35, z. 1 – 2) 
6. „Wiosenne motyle” - wykonanie witraża motyla( skrzydła symetryczne) lub praca z rolki po papierze 
toaletowym albo ręczniku papierowym. Wykonać kolorowe symetryczne skrzydła, czułki i oczy i nakleić na 
rolkę.  
7. Piosenka „Łąka  - królestwo owadów” - taniec z motylami. (Muzyka s. 75-76, płyta CD).  
8. W miarę możliwości wybierzcie się na łąkę. Obserwujcie rośliny i zwierzęta tam żyjące. Wykonajcie 
ćwiczenia gimnastyczne, biegajcie,  fruwajcie ja motyle i ptaki.  
19.05.20      TEMAT:  ŻYCIE W ULU. 
1. Mierzenie za pomocą sznurka, linijki i miarki krawieckiej oraz kroków, stóp i dłoni.  
Zabawa w mierzenie z rodzicami i rodzeństwem. W pokoju mierzymy i porównujemy wymiary różnych 
przedmiotów (długość, wysokość, szerokość) np. ściana, podłoga, stół, biurko, łóżko, zeszyt  i inne. Pojęcia: 
krótsze, dłuższe, równe, mniejsze, większe, wyższe, niższe. Szacowanie, czyli podawanie wymiarów małych 
przedmiotów „na oko” i sprawdzanie linijką. (M cz. 2, s.44, z. 1 – 4) 
2.Spotkanie z pszczółką Mają. Słuchanie i śpiewanie utworu „Pszczółka Maja” z serialu dla dzieci. 
(YOUTUBE) 
3. Praca inspirowana tekstem „W szkole dla pszczółek”. (PZ cz. 4, s. 16, Z cz. 4, s. 19, ćw. 1 - 2) 
4. Wzbogacenie wiadomości o życiu pszczół. (PZ cz. 4, s. 17) 
5.W pasiece – wzbogacenie słownictwa związanego z hodowlą pszczół (rodzaje i budowa uli). Szukamy 
wiadomości w książkach i w Internecie.  
6. Wykonanie ula wg własnego pomysłu (forma przestrzenna). 
7. Ćwiczenia w pisaniu wyrazów:  Ń czy ni ?  (PZ cz. 4, s.15, ćw. 1-2) 
8. Zabawy bieżne z pokonywaniem niskich i wąskich przeszkód. Naśladujemy pszczoły. 
20.05.20      TEMAT:  DZIEŃ ODKRYWCÓW. KOLORY WIOSNY. 
1. „Gra w kolory” – zabawa z piłką. 
2. „Kolory wiosny” – zabawy logiczne i słowne. (DO s. 58-59, ćw. 1- 5). 
3. Wykonanie farbami prac plastycznych „Kolorowa łąka”(trawy, kwiaty, motyle, pszczoły). 
4. „Wybieram kolor…, bo…” - kończenie zdań. ZABAWA W SKOJARZENIA(wyszukiwanie kolorowych 
przymiotników do podanych rzeczowników związanych z wiosną, np. trawa-jaka? zielona, motyl-jaki? 
kolorowy.      ŚWIAT Z LOTU PTAKA 
21.05.20      TEMAT:  PTASIE RODZINY. 
1. Praca inspirowana opowiadaniem „Kto puka?” (PZ cz. 4, s. 18-19, Z cz. 4, s. 20, ćw. 1 - 3) 
2. Wiosenne zachowania ptaków – rozmowa na podstawie ilustracji, książek i własnej wiedzy. 
Teksty informacyjne „Ptasie gniazda”.  (PZ cz. 4, s. 20-21) 
3. Wiem, pamiętam i potrafię – utrwalenie wiadomości o ptakach. (Z cz. 4, s. 21, ćw. 4-5) 
4. Wiem, jak ważyć – doświadczenia z wagą i ważeniem, zapisywanie wagi w kilogramach. (PM cz. 2, s.36-
39, z. 1 – 2, M cz.2, s. 45, ćw. 1-4) 
5. Gry i zabawy rozwijające koordynację ruchową. Rzuty do celu i na odległość, chodzenie po linii przodem i 
tyłem(stopami, krokami, podskoki na jednej i obu nogach). 
22.05.20      TEMAT:  PTASI KONCERT. 
1. Słuchanie i naśladowanie odgłosów ptaków. (Muzyka s. 77-78, płyta CD) 
2. Wiosenny las jest pełen dźwięków – praca z tekstem. (PZ cz. 4, s. 22-23) 
3. Wprowadzenie dwuznaku dź, Dź. (PZ cz. 4, s. 22, Z cz. 4, s. 23, ćw. 1-4) 
4. Układanie i rozwiązywanie zadań – obliczenia pieniężne. (M cz. 2, s.46-47, z. 1 – 4) 
5. Ćwiczymy w „Epodrecznikach”,  część LATO(poziom łatwy). 


