
Piątek 15.05.2020 

1. Rysowanie na temat „ Mój wymarzony zawód”. 

Materiały potrzebne do wykonania pracy: 

- kredki,  

- biała kartka A4. 

Wykonanie: 

Dziecko: 

1. Rysuje swój wymarzony zawód. 

2. Opisuje swoją prace, uzasadnia dlaczego wybrało ten zawód. 

 

„Zawodowe” kalambury 

Zadaniem dziecka jest przedstawienie wybranego zawodu. Dziecko prezentuje scenkę,                      

a rodzic odgaduje. Następnie zamieńcie się rolami        

 

„ Ile jest wyrazów w zdaniu”. 

Rodzic wolno czyta zdania, a zadaniem dziecka jest liczenie wyrazów w każdym zdaniu. 

1. Weterynarz leczy zwierzęta. 

2. Ekspedientka sprzedaje różne towary w sklepie. 

3. Na poczcie można wysłać listy i paczki. 

4. Listonosz nosi torbę z listami. 

5. Na poczcie można kupić znaczek i nakleić na list. 

6. Symbolem poczty jest żółta trąbka. 

7. Kiedy nasze zwierzęta źle się czują zabieramy je do weterynarza. 

 

Karty pracy do uzupełnienia – karta numer 18 (obie strony). 

 

 

 

 



2.Zabawy muzyczno- ruchowe do piosenki „ Co piszczy w trawie”. 

Odtwórz piosenkę, a następnie dziecko : 

 - śpiewa piosenkę indywidualnie/ z rodzicem,  

- rytmizuje słowa piosenki wg własne inwencji twórczej,  

- odtwarza rytm za pomocą dłoni,  

- reaguje na przerwę w muzyce w ustalony przez rodzica i dziecko sposób. 

Przygotujcie: wstążki ( jeśli nie macie zastąpcie je zwykłymi chusteczkami higienicznymi) 

 

Co piszczy w trawie? 

(sł. Urszula Kozłowska, muz. Jerzy Zając) 

Przyleciała mucha z miasta na łąkę, 

zapytała piegowatą biedronkę: 

- Powiedz, powiedz biedroneczko kochana, 

co tam piszczy wiosną w trawie od rana? (1) 

Ref. Co piszczy w trawie? Oto pytanie! (2) 

Warto by znaleźć pytanie na nie. x2 

- Droga mucho - biedroneczka powiada. 

- W trawie mieszka mych przyjaciół gromada. 

Jeśli ze mną zanurkujesz dziś w trawie, 

to ci wszystkich z przyjemnością przedstawię.(3) 

Ref: Co piszczy w trawie?...(2) 

Oto pszczółka pracowita na kwiatku, 

a tuż za nią tłum komarów - gagatków, 

konik polny, osa, bączek, pajączek.(4) 

Wszyscy razem piszczą w trawie na łące! 

Ref: Co piszczy w trawie? Cóż za pytanie!(2) 

Wszyscy już znają odpowiedź na nie! 

 

 



(1) kółka – dziecko spacerują po obwodzie koła, wymachując naprzemiennie w przód 

 i w tył wstążkami (chustkami) 

(2) trójkąt – spaceruje i macha wstążkami nad głową 

(3) kwadrat-  zatrzymują się, opuszcza dłoń ze wstążką i wymachuje nią 

 ruchem wahadłowym; 

(4) kółka –dziecko i rodzic chwytają się za ręce i kręcą się – chwytają się pod rękę 

i machają wstążką nad głową. 

 


