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TEMAT TYGODNIOWY: „Moja ojczyzna” 

 

W tym tygodniu w ramach zajęć przesyłam prezentację na temat 

naszego kraju (w osobnym pliku o nazwie Prezentacja Polska).  

Są w niej informację, które dziecko powinno opanować na etapie 

przedszkolnym. 

Karty pracy obowiązujące w tym tygodniu: 

1)poniedziałek karty pracy str. 29 

2)wtorek karty pracy str. 30-33 

Dodatkowo zabawy i ćwiczenia z mierzeniem pojemności płynów. 

Przygotowanie przez Rodzica kilka butelek z plastiku, np.                              

o pojemności 1l z różną zawartością wody. Butelki są dobrze 

zakręcone. 

• Określanie ile wody jest w butelce. Rodzic stawia przed 

dzieckiem zakręconą butelkę z wodą. Rodzic zadaje pytania: Ile 
jest wody w butelce- dużo, mało? potem Rodzic przewraca 

butelkę i pyta, czy jest w niej tyle samo wody. 

• Ustawianie butelek według wzrastającej w nich ilość wody. 

- dziecko określa, w której butelce jest najwięcej wody, a w 

której najmniej, 

- dziecko ustawia butelki według ilości zawartego w nich płynu- 

od tej z najmniejszą ilością, do tej z największą, 



- dziecko dmucha w kolejne odkręcone butelki. Porównuje 

dźwięki wydawane przez nie. 

• Zapoznanie z miarą płynów. Rodzic pokazuje dziecku butelki: 

0,5l, 1l, 1,5l. Rodzic, mówi dziecku, że miarą pojemności 

płynów jest 1l -0,5 l to jest połowa1l, a 1,5l- to litr i jeszcze 
połowa litra. 

• Sprawdzanie ilości wody w dwóch różnych butelkach (jedna 

niska i szeroka, a druga-wąska i wysoka) za pomocą wspólnej 

miary.  

• Dziecko przelewa do kubka wodę z jednej butelki, a potem z 

drugiej butelki i liczy, ile kubków wody było w jednej butelce,                 

a ile w drugiej butelce. Dziecko określa, gdzie wody było więcej 

(było tyle samo). 



3) środa karty pracy do uzupełnienia:

 



 



 

4) czwartek karty pracy 34-35 

5) piątek praca plastyczna „Orzełek” 

Format i technika dowolna, przesyłam przykładowe prace. 



 

 

 

 

Słownictwo  z j. angielskiego na miesiąc maj: 

• mummy – mama 

• daddy- tata 

• grandma- babcia 

• grandpa- dziadek 

• garden – ogród 

• digging holes- kopanie dziur 

• planting seeds- sadzenie nasion 

• watering flowers- zrywanie kwiatów 

• Can I help, too?- czy też mogę pomóc?  

• fly- mucha 

• spider- pająk 

• sun- słońce  

• warm- ciepło 



• rain- deszcz 

• grow- rosnąć 

• flower- kwiat 

• tall- wysoki 

Drodzy Rodzcie przeglądajcie z dzieckiem rodzinne albumy i pytajcie, kogo 

widzi na zdjęciach: Who is it? Yes, it is grandma (grandpa, mummy, daddy) 

Przesyłam również linki do krótkich filmików i piosenek związanych z wiosną, które                           

z pewnością spodobają się dzieciom. 

Myślę, że chętnie ich posłuchają i pośpiewają. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=76&v=gAcDUEgMgmY&feature=emb_log

o 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=71&v=DobrRgD5aOU&feature=emb_logo 
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