
Sposoby na nudę na piątek, 03.04.2020r. 

 

Opracowała: Magdalena Syguła - Iwaniuk 

Temat: Zdrowo się odżywiam – jem owoce i warzywa. 

 Rozwiąż krzyżówkę -  „skojarzenia”  
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SKOJARZENIA – HASŁA: 
1. POMIDOROWA, OGÓRKOWA, ROSÓŁ 
2. CUKIERKI, CIASTKA, LODY 
3. KARP, ŚLEDŻ, DORSZ 
4. JABŁKO, GRUSZKA, ŚLIWKA 
5. MARCHEWKA, SELER, PIETRUSZKA 
6. CHLEB, BUŁKI, ROGALE  
7. SOK, KOMPOT, HERBATA 

hasło: ZDROWIE 

 

 Rozwiąż zagadki 

Czekała Marysia aż do jesieni. 

Widzi, że w liściach coś się rumieni. 

Dojrzałe, okrągłe i błyszczy ładnie, 

Gdy dmuchnie wiatr jesienny, 

Na ziemię upadnie. 

                                                                         (jabłko) 



 

„Latem w ogrodzie wyrósł zielony, 

A zimą w beczce leży kiszony.” 

                                                                                        (ogórek) 

“Pomarańczowa, słodka z ziemi wyrwana 

pyszna w surówce i gotowana. 

Dobrze  jej w dłoni  i salaterkach 

więc chrup ją zawsze zamiast cukierka” 

                                                        (marchewka) 

„Biały korzeń, zielona natka, 

prawda, że łatwa jest to zagadka?”  

                                                                                                 (pietruszka) 

 

„Mieszka na grzędzie, 

liściastą ma główkę, 

mama z niej robi 

pyszną surówkę.” 

                             (kapusta) 

„W żółtej łupinie biała kula 

gdy ją kroimy do łez nas rozczula” 
                                                                                                 (cebula) 

„Skórka fioletowa, 

A miąższ pod nią złoty. 

Smakuje wybornie, 

Wszyscy wiedzą o tym.” 

                                                                                  (śliwka) 

 „Żółty mam brzuszek,  

chętnie wpadnę do fartuszka, bo jestem ….” 

                                                                                                                 (gruszka) 

 

Bibliografia: Anna Romanowicz, Antologia zagadek, Krajowa Agencja Wydawnicza, Białystok 1993 



Opracowała: Anna Pleskowicz 

Temat: Kurczak – karta pracy. 

Połącz cyfry: 

 od 1 do 18 

 od 20 do 32 

 od 34 do 43 

 od 45 do 55 

Następnie powstały obrazek pokoloruj i dorysuj tło. Powodzenia   

 



Opracowała: Aneta Isajuk 

Temat: Łamigłówki – rusz głową. 

Litery z nazw narysowanych zwierząt są w poszczególnych rzędach tabelki. Wykreśl je z 

każdego rzędu, a pozostałe litery utworzą hasło. Litery z wyrazu „STRUŚ” już wykreśliłam. 

POWODZENIA! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U D R I Ś A T S 

K A B A E O Ł L 

T R N K U A G A 

I S W M A K Ń I 

O B I K S Z D A 

P U  K A A I P G 

 

Źródło grafiki: https://pl.123rf.com/cliparty-wektory 



T: Ćwiczenia gramatyczne z „ó”.                     Opracowała: Izabela Kozikowska 

 

1. Przeczytaj uważnie wyrazy i pomyśl, co mają wspólnego. Podkreśl cechę wspólną  

w wyrazach. 

 góra, królewna, piórnik, jaskółka, królik 

2. Wyrazy z poprzedniego ćwiczenia uporządkuj w kolejności alfabetycznej. 

I. ........................................................ 

II. ........................................................ 

III. ........................................................ 

IV. ........................................................ 

V. ........................................................ 

 

3. Ułóż 3 zdania z wybranymi wyrazami z  ćw. 2 . 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

................................................. 

4. Z podanych sylab utwórz wyrazy. Napisz je. 

a)    lik   kró                  ..................................................... 

b)    kół   ka   jas           ..................................................... 

c)     ra    gó                  ..................................................... 

d)     nik    piór             ..................................................... 

e)     lew  na   kró         ..................................................... 

 



Opracowała: Magdalena Bajsicka 

,,Najpiękniejsze wiersze dla dzieci do słuchania’’: 

 

Drogie Dzieci: 

Zapraszam Was do posłuchania w wolnym czasie poezji dziecięcej w wykonaniu polskich 

aktorów. Przenieście się na chwilę w świat wyobraźni i zaprojektujecie potem na kartce 

papieru ilustrację do wybranego wiersza. Powstanie przy tym piękna ekfraza poetycka . 

Poniżej linki do kilku wybranych przeze mnie stron z poezją dziecięcą: 

https://youtu.be/sp-hXpPD4BU 

https://youtu.be/5TX26M3xIUE 

https://youtu.be/8eNxzwX4TOc 

https://youtu.be/GGlSe0s-FYI 

https://youtu.be/zdgmWVUPT1A 

https://youtu.be/YkVWY4RjR84 

https://youtu.be/2Uh8uKW3LY0 

 

Życzę Wam miłej lektury!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/sp-hXpPD4BU
https://youtu.be/5TX26M3xIUE
https://youtu.be/8eNxzwX4TOc
https://youtu.be/GGlSe0s-FYI
https://youtu.be/zdgmWVUPT1A
https://youtu.be/YkVWY4RjR84
https://youtu.be/2Uh8uKW3LY0


Opracowała: Edyta Karwowska 

PIĄTEK 3 IV 2020r. 

https://youtu.be/2a6iR3KMGSs   -   Pies origami  - 

Stanisław Jachowicz 

Chory Kotek 

Pan kotek był chory i leżał w łóżeczku, 

I przyszedł pan doktor: „Jak się masz, koteczku”! 

— „Źle bardzo...” — i łapkę wyciągnął do niego. 

Wziął za puls pan doktor poważnie chorego, 

I dziwy mu prawi: — „Zanadto się jadło, 

Co gorsza, nie myszki, lecz szynki i sadło; 

Źle bardzo... gorączka! źle bardzo, koteczku! 

Oj! długo ty, długo poleżysz w łóżeczku, 

I nic jeść nie będziesz, kleiczek i basta: 

Broń Boże kiełbaski, słoninki lub ciasta!” 

— „A myszki nie można? — zapyta koteczek — 

Lub z ptaszka małego choć z parę udeczek?" 

— „Broń Boże! Pijawki i dieta ścisła! 

Od tego pomyślność w leczeniu zawisła”. 

I leżał koteczek; kiełbaski i kiszki 

Nie tknięte, z daleka pachniały mu myszki. 

Patrzcie, jak złe łakomstwo! Kotek przebrał miarę; 

Musiał więc nieboraczek srogą ponieść karę. 

Tak się i z wami dziateczki stać może; 

Od łakomstwa strzeż was Boże! 

https://youtu.be/2a6iR3KMGSs


Zajęcia świetlicowe dla dzieci z oddziału przedszkolnego  

 

03.04.2020 

Temat: 

Wielkie świąteczne porządki kącika zabaw. Wielkanocna palma. 
 

Wielkie świąteczne porządki kącika zabaw. 

Przed świętami tradycyjnie robimy generalne porządki. Do prac domowych możemy 

włączyć również dzieci. Ich zadaniem będzie uporządkować swoje zabawki. Sama czynność 

często napotyka na niechęć ze strony dziecka. Możemy jednak potraktować ją w formie 

zabawy.  

Przy porządkowaniu dajemy dziecku pewne zadanie, np.: 

 ustaw w garażu/parkingu (są nimi półki)  samochody od najmniejszego do 

największego 

 wyobraź sobie, że twój pokój to sklep, na każdej półce ustaw zabawki jako kolekcje 

misiów/lalek/pluszaków/gier/puzzli itp. 

 przelicz czego jest więcej misiów czy lalek 

 segregując klocki stawiamy przed dzieckiem pojemniki, do których z pewnej będzie 

wrzucać klocki – każdy rodzaj do innego pojemnika 

To są tylko propozycje, zadania możemy wymyśleć w zależności od tego, jakie zabawki ma 

dziecko. Ciekawą zabawą może być, kiedy samo dziecko wymyśli  jakąś zasadę/zabawę 

porządkującą zabawki i cały swój pokój. 

  

Opracowanie własne:  

Małgorzata Owczarczyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wielkanocna palma. 
 

W tym roku raczej nie pójdziemy święcić palmy, ale możemy je wykonać razem  

z dzieckiem by w ten sposób uczcić palmową niedzielę. Oczywiście pomoc rodziców będzie 

konieczna, zwłaszcza przy wiązaniu. 

 

Materiały: 

 

 5 gałązek 

 papier toaletowy  

 nić – najlepiej grubsza 

 farby 

 wstążki 

 nożyczki 

 

Wykonanie: 

 

 bierzemy 3 listki papieru toaletowego, kładziemy jeden na drugim, składamy na 3 

części, tak by powstał trójkąt 

 wycinamy półkole, rozkładamy wycięty kwiat i oddzielamy, następnie znowu 

kładziemy jeden na drugim 

 formujemy kwiatek, nitką okręcamy szypułkę i zawiązujemy zostawiając końcówki 

nitki – przydadzą się one do zamocowania kwiatka na gałązkach 

 na talerzu umieszczamy rozwodnioną farbę i maczamy w niej końcówki płatków 

kwiatu 

 gałązki związujemy w kilku miejscach wstążką robiąc dekoracyjne kokardki 

 do gałązek przywiązujemy kwiaty. 

Dla ułatwienia dołączam zdjęcia instruktażowe. 

 

 

 
 

 



 
 

 
 

 
 

 



 
 

 

 
 

 
 

Opracowanie własne:  Anna Szoda 


