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Codzienne czynności. 

1.Na początek proszę, abyście  rozwiązali kilka zagadek o minionych świętach. A oto one:        

Kto przynosi prezenty w Wielkanoc? 

a) gwiazdka 

b) zając 

c) wróżka 

Co znajdziemy w koszyczku wielkanocnym?                                                                                                   

a.baranek  

b.frytki  

c. karp 

Gdzie idziemy ze święconką?  

a)targ   

b)kino   

c) do kościoła 

Malowane jajka w różne wzorki nazywamy: 

a)piosenkami 

b)pisarkami 

c)pisankami. 

2. Powtórzymy sobie  nazwy figur geometrycznych ( załącznik ).                                                           

Rodzice  pokazują dzieciom figury na ekranie. Dzieci  nazywają je. 

3.A teraz wyjmijcie kartkę  i narysujcie na niej jeden z rysunków na  załączonej  ilustracji. 

Może to być pociąg, choinka, domek lub pajacyk. Pamiętajcie, żeby składał się on z figur 

geometrycznych. Pokolorujcie swój rysunek. 

4.Wysłuchajcie  wiersza  pt.„Dzień i noc”.  

Dzień to godzin ilość spora – trwa od rana do wieczora. 

Od wieczora zaś do rana  rządzi noc – w sto gwiazd ubrana. 

Rano wszyscy wstają z łóżek, lewą albo prawą nogą, 

choć niektóre straszne śpiochy  do południa wstać nie mogą! 

Rano jemy co? Śniadanie! A w południe co? Obiadek! 

Dwa obiadki je łakomczuch, pół obiadku kto? Niejadek! 

Po południu – podwieczorek można zjeść, lecz niekoniecznie, 



a wieczorem co? Kolację!  I czas iść do łóżka grzecznie. 

W nocy jeść już nie należy. W nocy raczej spać wypada. 

Nikt nie skacze, każdy leży, a noc wkoło sny rozkłada. 

Gdy po nocy świt zaświta, słońce wzejdzie i dzień wstanie, 

znowu z łóżek wyskoczymy i będziemy jeść śniadanie. 

5. Rozwiążcie  zagadki. 

Ciemnym płaszczem świat przykrywa, na jej płaszczu gwiazd tysiące, 

a w kieszeniach sny ukrywa – zniknie, zanim wstanie słońce.                                                                             

(noc) 

Po nocy rankiem nas wita, w południe  słonkiem  ogrzewa.                                                                                               

( dzień ) 

5. Z czym Wam się kojarzy noc?                                                                                                                       

Co nocą oświetla świat?                                                                                                                                  

Co dzieci robią w nocy?                                                                                                                          

Z czym Wam się kojarzy dzień?                                                                                                                         

Co świeci w dzień?                                                                                                                                           

Do czego potrzebne jest słońce?                                                                                                                    

Co dzieci robią w dzień? 

6.Przesłałam Wam dwie ilustracje przedstawiające dzień i noc. Obejrzyjcie je i powiedzcie, czym 

one się od siebie różnią ( załącznik ).  

7.A teraz to, co bardzo lubicie. Będą  naklejki. Otwórzcie karty  pracy nr 3  na  stronie 59. Są  

na  niej  dwie ilustracje.  Na  pierwszej  jest  dzień, a  na  drugiej  noc.  Przyjrzyjcie  się 

obrazkom.                                                                                                                                                     

Które zwierzęta śpią w dzień?                                                                                                                     

Które zwierzęta  śpią  w  nocy?                                                                                                                    

Na ilustracji przedstawiającej  dzień nalepcie motyla i wiewiórkę.                                                                     

Na ilustracji przedstawiającej  noc nalepcie  sowę i jeża.                                                                                                                             

8.W książce „Wzorki w kolorki” zróbcie stronę 16. Poprawcie kolorowymi kredkami drogę 

piesków do ich budy.                                                                                                                              

Policzcie, ile jest piesków?                                                                                                                              

A ile jest bud?                                                                                                                                                   

Po ile ich jest?                                                                                                                                        

Czy każdy piesek ma swoją budę? 



  

 

 

 


