
Brzyków karty pracy- 30. 03. 2020 

Drodzy Rodzice! 

            W związku z decyzją MEN o zawieszeniu zajęć dydaktyczno-

wychowawczych na stronie przedszkola www.przedszkole.widawa@vp.pl w 

zakładce : Materiały do pobrania-praca dziecka w domu-Brzyków są 

zamieszczane  materiały dla dzieci do samodzielnej pracy w domu. 

Przypominam o gromadzeniu kart pracy dziecka, które posłużą do określenia 

gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (6-latki) oraz do określenia 

poziomu osiągniętych umiejętności dzieci młodszych. W miarę możliwości 

proszę o przesyłanie zdjęć dzieci podczas pracy i zabawy na stronę przedszkola. 

Zachęcam także dzieci do oglądania na kanale dziecięcym TVP ABC programów 

o charakterze edukacyjnym.  

    Pozdrawiam Rodziców i wszystkich moich Wspaniałych Przedszkolaków, 

życzę dużo zdrówka. Wychowawca 

 

„Idzie wiosna”  (rodzic czyta dziecku tekst) 

    Strojna w zieleń poprzez ziemię idzie wiosna. Cała w kwiatach, w śpiewie 

ptaków, w blasku słońca. Jasną chmurę ma nad czołem, uśmiechnięta. Wiatrem 

miękkim pełnym ciepła owinięta. Idzie ziemią, idzie wodą, jak to wiosna. Aż do 

lata dojdzie strojna, by tam zostać. 

    - rozmowa nt. tekstu; rodzic zadaje pytania –dziecko odpowiada (proszę 

zwracać uwagę, aby dziecko odpowiadało pełnymi zdaniami). 

    Pytania: 

- O czym jest tekst? 

- Jak wyglądała Wiosna? 

- W co była ubrana? 

- Czy tekst jest smutny czy wesoły? 

- Po czym to poznajemy? 

http://www.przedszkole.widawa@vp.pl


Zabawa ruchowa „Bociany”. Dziecko chodzi naśladując bociana. Unosi wysoko 

kolana, klaszcze w dłonie pod kolanami, podskakując przy tym i krzycząc „kle, 

kle, kle”. Na sygnał rodzica, bocian stoi nieruchomo na jednej nodze. 

Rachunki pani Wiosny – zabawa matematyczna.  (dzieci starsze )Dziecko 

słucha zagadek matematycznych, wykonuje obliczenia przy użyciu klocków lub 

innych liczmanów. Rodzic czyta wiersz, który pomoże dziecku w dodawaniu. 

Zadaniem dziecka jest ułożenie tylu klocków, ile kwiatów pojawi się we 

fragmencie wiersza. Potem dziecko policzy, ile kwiatów- klocków zebrało. 

Przyszła wiosna do lasku 

Z kluczykiem przy pasku 

A te kluczyki brzęczące 

To kolorowe kwiaty pachnące. 

                Rosną tu trzy zawilce i trzy krokusy. 

                Oblicz proszę, ile kwiatów wyszło spod zimowych pierzynek? 

Stąpa wiosna po łące. Zbiera kwiaty pachnące. 

Ma trzy stokrotki, cztery tulipany. Powiedz z ilu kwiatków 

zrobi wiosna bukiet pachnący? 

                  Chodzi wiosna po lesie promyki słońca w koszach niesie. 

                  Dwa kosze ma dla kwiatków. Trzy dla trawki, trzy dla leśnej     

                   zwierzyny. Ile koszy przyniosła wiosna dla leśnej rodziny? 

 

„Co to za ptak” – rodzic mówi dziecku o tym, że ptaki, które odleciały od nas 

jesienią wracają z ciepłych krajów wiosną. Najwcześniej przylatują skowronki, 

szpaki, bociany i pliszki. Miesiąc później w kwietniu pojawiają się jaskółki i 

kukułki. Podział na sylaby nazw ptaków: 

sko – wron – ki             szpa – ki                bo – cia – ny           ku –kuł – ki 

 



Zabawa ruchowa „Ptaki” – Dziecko biega po pokoju  porusza i naśladuje 

odgłosy ptaka wymienionego przez rodzica, np.: bocian (kle, kle, kle), kukułka ( 

kuku, kuku ), dudek (tu, tu, tu ). 

 

„C jak cebula”- wprowadzenie litery C c. (dzieci starsze) 

Dzieli wyraz cebula na sylaby      ce – bu – la 

Wymienia głoski w wyrazie cebula     c – e – b – u – l - a 

„ c” to spółgłoska oznaczamy ją kolorem niebieskim 

Podaje przykłady wyrazów rozpoczynających się głoską „c” , kończących się 

głoską „c” oraz takich, które mają ją w środku wyrazu. 

Próby ułożenia kształtu litery „ c” za pomocą sznurków różnej długości. Pisanie 

w powietrzu, palcem po stole. 

Ćwiczy pisanie litery „C” „c” w zeszycie w trzy linie. (rodzic pisze wzór małej i 

wielkiej litery „c” w zeszycie). 

Naucz się czytać tekstu. 

Na tacy stoi sok cytrynowy. To owocowy deser Ady. Ona lubi owoce. Obok 

domu stoi cyrk. Adam ma kolorowy koc od cioci Marty.  

 

„Jaka jest wiosna” – wiosenne barwy 

Rodzic odczytuje określenia – dziecko uważnie słucha. 

Przyszła wiosna. Jakie kolory ze sobą przyniosła?  

żółty – słońce , motyle                             czerwony, złoty, niebieski – różne kwiaty 

zielony – trawa                             błękitny – bezchmurne niebo, woda w jeziorach 

fioletowy – fiołek                         biały – kwitnące drzewa owocowe, stokrotki       



Wiosna – praca plastyczna – do wyboru, w zależności od możliwości,  wieku 

dziecka, jego wyobraźni- rysuje, maluje, wykleja  itp. wiosenną pracę. 

Uwzględnia barwy wiosenne z poprzedniego zadania.                            
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