
Środa 01. 04. 2020 r. 

Porządki w naszym domu. 

1. Na samym wstępie przypominam Wam o nauce wierszyka "W naszym ogródeczku". Mam 

nadzieję, że nauczycie się go do świąt.  Wierszyk przesłałam Wam wczoraj. 

2. Posłuchajcie opowiadania pt. " Coś nie tak ". Poproście rodziców o jego przeczytanie. 

Kiedy w  poniedziałek dzieci przyszły  do  przedszkola,  ze  zdziwieniem zauważyły, że  

ich sala wygląda jakoś inaczej. Ojej, coś nie tak… Gdzie się podziały zabawki? Nie ma na półkach 

misiów, lalek. Samochody gdzieś odjechały…                                                                                                          

Dzieci zaczęły zaglądać w każdy kątek. Pusto… Nie ma nawet jednego klocka.                                             

– Proszę pani, gdzie się podziały nasze zabawki?                                                                                  

Pani spojrzała na dzieci zasmucona i powiedziała:                                                                                             

– A jak myślicie? Gdzie są wasze zabawki?                                                                                                          

– Może pani Irenka schowała? – powiedział Krzyś.                                                                                                

– A może jakiś złodziej wszedł do przedszkola w nocy i zabrał? – zmartwił się Ignaś.                        

– A może obraziły się na nas, że nie chcemy sprzątać i sobie poszły?– stwierdziło któreś  z   

dzieci.  Dzieci długo dyskutowały, co się stało z ich zabawkami.                                                                          

– No i co teraz zrobimy? Czym się będziemy bawili? – zaszlochała Ania.                                                  

– Będzie nudno… – zawtórowała jej Małgosia.                                                                                                      

Pani spojrzała uważnie na dzieci i powiedziała:                                                                                             

– Pomyślcie, co możemy zrobić, aby zabawki wróciły.                                                                                    

– Obiecać, że zawsze będziemy je sprzątać i odkładać po zabawie na półki – zaproponowała 

Basia.                                                                                                                                                                         

– Uczeszemy lale i poprosimy pana Darka, aby naprawił nam samochody – nieśmiało odezwała 

się Ania, która często rzuca laleczki na podłogę.                                                                                                

Dzieci obiecały dbać o zabawki i zawsze sprzątać po skończonej zabawie, żeby tylko półki w sali 

znowu się zapełniły.                                                                                                                                         

– Musimy poczekać. Może zabawki wrócą – powiedziała pani. – Ale czym będziemy bawić się 

dzisiaj? Rozejrzyjcie się  po sali i pomyślcie.                                                                                                                  

I zaczęło się wielkie poruszenie! Jaś dostrzegł w kąciku drewniany kijek.                                                                 

– Proszę pani, proszę pani, czy ma pani sznurek? – zawołał. – Zrobię wędkę: na końcu kijka 

przywiążę sznurek i zamocuję magnesik. Wytnę rybki z papieru i przymocuję do nich spinacze! 

Będziemy wędkować! Ja taką wędkę zrobiłem kiedyś z tatą.                                                                                                  

Kasia wycięła w wielkim kartonowym pudle otwór i zrobiła telewizor. Razem z Amelką nadawały 

program z bajkami dla dzieci. Wojtuś z Krzysiem przysunęli sobie krzesła i słuchali historii o 

księżniczkach i rycerzach.                                                                                                                                                 

Cały dzień minął wyśmienicie. Każdy wymyślił „z niczego” jakąś superzabawkę.                                               

– To może zabawki nie są nam potrzebne? – spytała pod koniec dnia pani.                                                         

– Oj nie, ja tęsknię za lalką Karolcią – powiedziała Zosia.                                                                                  

– A ja lubię samochodzik ZigZak – westchnął Adaś.                                                                                                                   



I dzieci przed pójściem do domów postanowiły napisać ogłoszenie:                                                          

Kochane zabawki, zabaweczki.                                                                                                                          

Wróćcie do nas, do sali „Słoneczek”.                                                                                                         

Obiecujemy dbać o was codziennie! Czekamy!                                                                                                            

I wywiesiły plakat w szatni.                                                                                                                                    

Rano szybko każdy bez marudzenia spieszył do przedszkola. Wszyscy byli ciekawi, czy zabawki 

wróciły. 

3. Rozmowa na temat treści opowiadania.                                                                                            

Jeśli słuchaliście dokładnie, to umiecie odpowiedzieć na pytania związane z opowiadaniem.                  

- Co zastały dzieci w  sali?                                                                                                                                             

− Co się stało z zabawkami? Dlaczego?                                                                                                            

- Co  dzieci obiecały  swojej Pani ?                                                                                                                              

- Jak myślicie, co zastały dzieci w sali następnego dnia?                                                                                      

-Jak Wy dbacie o swoje zabawki?                                                                                                                                 

4. Narysujcie teraz na kartce papieru  ( najlepiej na połowie kartki ) swoją ulubioną zabawkę. 

Pamiętajcie, żeby była duża i kolorowa. 

5. Wysłałam Wam ilustrację ( załącznik).  Są na niej zabawki ustawione na półkach.                          

- Policzcie, ile jest wszystkich półek?                                                                                                                          

-Ile jest zabawek na pierwszej półce?                                                                                                                            

-Ile jest zabawek na drugiej półce?                                                                                                                    

-Ile jest zabawek na trzeciej półce? Po ile ich jest? ( Po tyle samo czyli po równo ) 

6. Wczoraj wysłałam Wam piosenkę. Posłuchajcie jej teraz 2 razy. I słuchajcie jej każdego dnia. 

Dzięki temu sami  się jej nauczycie ( wysyłam jeszcze  raz w załączniku ).              

7. Podzielcie na sylaby wyrazy, które Wam teraz podam. Są to nazwy zabawek. Wyklaszczcie je 

rączkami i policzcie na paluszkach, ile sylab jest w każdym wyrazie.    

lal - ka,   pa-ja-cyk,   sa-mo-chód,  kloc - ki,  miś,  ku-cyk,   ska-kan-ka. 

8. Wykonajcie ćwiczenie z karty pracy 2 – strona 55.                                                                           

Odkurzacz podczas sprzątania przez przypadek wciągnął różne przedmioty. Odszukajcie je                    

i połączcie kolorowymi liniami  z ich cieniami.  Narysujcie każdą linię innym kolorem kredki.                       

Ile jest przedmiotów w odkurzaczu?                                                                                                                              

Ile jest  cieni na zewnątrz?                                                                                                                                        

Po ile ich jest? ( po tyle samo, inaczej po równo ).                             

9.Ćwiczenie dodatkowe. 

W książce „ Wzorki w kolorki” wykonajcie stronę 10.  Poprawcie kredką przerywane linie na 

samolocie i chmurce. Pokolorujcie obrazek. 



 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


