
Sposoby na nudę na piątek, 15.05.2020 r. 

Witajcie dzieci! 

 

T:  Ćwiczenia językowe.                                              Opracowała: Izabela Kozikowska 

1. W każdej ramce skreśl wyraz, który nie pasuje do pozostałych. 

wiśnia, jabłko, gruszka, szczypior, winogrona, śliwka, 
 

pies, kot, królik, małpa, lis, sarna, bocian, jeleń 
 

ciocia, tata, mama, wujek, babcia, sąsiad, dziadek 
 

wtorek, czwartek, poniedziałek, luty, środa, niedziela 
 

2. Z podanych wyrazów w ramkach ułóż zdania tak, aby były poprawne. 

ciekawą 
 

 na dobranoc.  Kasia  bajkę  ogląda 
 

          ……………………………………………………………………………………….. 

dzieci 
 

 do domu. 
 

 Roześmiane 
 

 po lekcjach 
 

 wracają 
 

 

          ………………………………………………………………………………………… 

3. Napisz podane wyrazy w takiej kolejności, aby ostatnia litera jednego wyrazu była 

pierwszą następnego. Możesz zacząć od dowolnego wyrazu. 

   

……………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………............................................. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 



Opracowała: Magdalena Syguła – Iwaniuk 

Temat: Zwierzęta zamieszkujące Afrykę – pytania i odpowiedzi, kolorowanka. 

 

Czy wszystkie zebry mają jednakowe paski? 

Nie, układ pasków każdej zebry jest zupełnie inny, nie ma dwóch identycznych. Dzięki temu 

zebry mogą się między sobą rozpoznawać.  

Czy starsze słonie mają skórę bardziej pomarszczoną niż młodsze? 

Wcale nie! Niezależnie od tego, czy zwierzę ma rok czy sześćdziesiąt lat, wszystkie słonie 

mają skórę grubą i pomarszczoną. Poza tym jest ona prawie całkowicie pozbawiona włosów, 

co rzadko się zdarza u ssaków. 

To prawda! 

Małe słonie po urodzeniu ważą ponad 100 kilogramów, ale nie mają kłów. Kły zaczynają im 

wyrastać, kiedy słonie mają około 2 lat i rosną przez całe życie, zarówno samcom jak  

i samicom. 

Czy żyrafa jest najwyższym zwierzęciem świata? 

Tak. Dzięki wyjątkowo długiej szyi żyrafa może być wysoka jak dwupiętrowy dom. 

Długa szyja pozwala żyrafie daleko widzieć, a także objadać się rosnącymi na wierzchołkach 

akacji smacznymi liśćmi, do których inne zwierzęta nie mogą sięgnąć. 

Dlaczego hipopotamy wciąż ziewają? 

Hipopotamy nie ziewają, otwierają swoją wielką paszczę po to, aby pokazać innym samcom 

ze stada, że są najsilniejsze. 

Dlaczego lwa nazywa się królem zwierząt? 

Lew jest największym drapieżnikiem afrykańskiej sawanny. Wydający groźny pomruk 

samiec ze swą wspaniałą grzywą, 250 kilogramami mięśni i ostrymi jak sztylety pazurami 

rzeczywiście sprawia wrażenie władcy. 

Czy gepard naprawdę jest najszybszym ze wszystkich ssaków? 

Tak, gepard rzucający się w pościg za gazelą potrafi biec z prędkością 100 kilometrów na 

godzinę, ale dość szybko zaczyna mu brakować tchu – jeżeli nie dopadnie ofiary w ciągu 

mniej więcej jednej minuty, musi z niej zrezygnować. 

Bibliogrfia: 

Dlaczego? Encyklopedia w pytaniach i odpowiedziach, red. Laure Cambournac i Francoise de Guilbert,            

Wrocław 2004 



Zadanie 

Pokoloruj obrazek według podanych oznaczeń i sprawdź jakie afrykańskie zwierzęta się na 

nim ukryły. 

 

1 – zielony 2 – szary 3 – brązowy 4 – żółty 5 - niebieski 



Opracowała: Anna Pleskowicz 

T: Dodawanie i odejmowanie w zakresie 30 – karta pracy. 

 

1. Porównaj wyniki działań. Wstaw znak >, < lub = 

 20 + 5        16 + 8  27 – 9         25 – 6 

 19 + 2        18 + 4 30 – 14       27 - 10 

 14 + 8        11 + 9 18 – 9         21 - 12 

 7 + 7          14 + 0 28 - 5 29 - 7 

16 + 7         9 + 9 21 - 6 24 – 9 

 

2. Oblicz i zakreśl w kółko poprawne wyniki 

8 + 7 =       10   15   13  19 - 7 =    10    11   12 

12 + 9 =     19  20  21 24 - 8 =     16   18   17 

16 + 6 =     17  23  22  18 - 11 =      8     7     9 

9 + 15 =    22  24  26 22 - 9 = 12   11   13 

3. Wykonaj obliczenia. Uporządkuj wyniki od największego do najmniejszego  

i wpisz je do tabeli wraz z odpowiadającymi im literami. 

Odczytaj hasło: 

 

WYNIKI:               

LITERY:               

 

I 3 + 6=  O 16 + 4=  K 13 +13=  W 6 + 6=  Ó 14 + 9= 

 

L 30 - 8=  A 27 - 9=  G 19 - 12=  W 5 + 14=  J 12+3= 

 

R 15 + 9=  A 17 - 11=  A 28 -14=  D 16 - 3=  

 



Opracowała: Aneta Isajuk 

Temat: Zabawy ćwiczące refleks. 
 

Dzisiejszego dnia proponuję zabawy ruchowe dla całej rodziny. 

 

1. Zabawa „ Szybka zamiana miejsc.” 

Członkowie rodziny siedzą w kręgu na krzesłach. Jedna osoba w środku 

podaje jakiś wyraz, np. WIOSNA. Wszyscy, których imiona zaczynają się 

na którąś literę tego wyrazu, zmieniają się miejscami. Uczestnik gry 

stojący w środku stara się usiąść na któreś krzesło. Jeśli jej to się nie uda, 

prowadzi zabawę dalej. 

2. Zabawa „Łapanie kijka.” 

Członkowie rodziny tworzą krąg. Prowadzący zabawę stoi w środku 

kręgu, trzymając kijek w pozycji pionowej, oparty o ziemię. 

Niespodziewanie wypuszcza kij z ręki, A ten pada w kierunku jakiejś 

osoby. Powinna ona złapać kijek, zanim on upadnie. Jeśli jej to się uda, 

dalej prowadzi grę. Dla ułatwienia prowadzący może podać imię 

uczestnika, który ma złapać kijek. 

3. Zabawa „Ogień – woda – burza”. 

Uczestnicy zabawy chodzą po pokoju. Gdy prowadzący zabawę (wybrany 

członek rodziny) powie „BURZA”, trzeba się zatrzymać, „OGIEŃ” – 

przykucnąć, „WODA” – wdrapać się na coś. Kto pomyli się lub ostatni 

wykona polecenie jest nowym prowadzącym. 

Dużo humoru podczas wspólnych zabaw! ! ! 

 



Opracowała: Magdalena Bajsicka 

 

,,Układamy plan wydarzeń do historyjki obrazkowej - ,,Czerwony Kapturek’’  

 Braci Grimm’’ 

 

Drogie Dzieci, 

Czy każdy z Was zna baśń o Czerwonym Kapturku? Jeśli jeszcze nie zdążyliście jej 

przeczytać, poniżej podaję linki do stron z ową baśnią (dla słuchowców słuchowisko, dla 

wzrokowców tekst baśni ) : 

https://youtu.be/xZ62_lzvMO4 

https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/czerwony-kapturek.pdf 

 

Dzisiaj spróbujemy ułożyć plan wydarzeń baśni o Czerwonym Kapturku. Plan wydarzeń do 

pewnego rodzaju streszczenie treści, wypisanie najważniejszych wydarzeń lektury 

chronologicznie (czyli z polskiego na polski od początku do końca, co się wydarzyło w 

książce). Plan wydarzeń może być ogólny (czyli taki ,,krótki’’, zapisany w kilku punktach – 

podajemy najważniejsze wydarzenia, nie rozdrabiamy się) lub szczegółowy (w nim skupiamy 

się również na detalach/ szczegółach, stosujemy w nim podpunkty (mają one na celu rozwijać 

najważniejsze wydarzenia). 

My dzisiaj zajmiemy się planem ogólnym. Poniżej macie kilka rysunków ilustrujących fabułę 

baśni, podpiszcie każdy z nich (najlepiej zdaniem), tak, by powstał plan wydarzeń 

Czerwonego Kapturka: 

https://youtu.be/xZ62_lzvMO4
https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/czerwony-kapturek.pdf


 

 

1. ……………………………………………………………………………………......... 

……………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………… 



……………………………………………………………………………………………… 

 

 

3. …………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 



4. ……………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

 

 



5. ……………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………..... 

6. ……………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

(Ilustracje pochodzą z portalu dla nauczycieli o nazwie : Szkoła Podstawowa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edyta Karwowska: 

Zachęcam Was kochani do wykonania kostki z jednej kostki papieru, której szczegółowy sposób 
wykonania znajduje się pod następującym linkiem: 
https://youtu.be/ttPL4vZYpqU 
 
Wysłuchajcie piosenki Majki Jeżowskiej pt. ,,Na raz, na dwa”, znajdującej się pod linkiem: 
https://youtu.be/tcI6L8YuSAA 

 

https://youtu.be/ttPL4vZYpqU


Zajęcia świetlicowe dla dzieci z oddziału przedszkolnego    

15.05.2020 r. 

Temat: Spacer po lesie. Zagadki zwierzętach leśnych. 

Spacer po lesie. 

W czasie spaceru po lesie proponuję różne zabawy, np. ruchowe, prowadzenie obserwacji, a 

po spacerze – zajęcia plastyczne. 

Zajęcia ruchowe 

 Wyścigi do obranego punktu, np. choinki, krzaka, brzozy. 

 Przejście po zwalonym pniu – starając sie z niego nie spaść. 

 Przeskakiwanie przez zwalony pień. 

 Zawody w zbieraniu szyszek w ciągu 1 minuty – następnie przeliczenie ich, wskazanie kto 

nazbierał więcej i o ile, ile razem nazbieraliście. 

 Rzuty szyszkami do obranego celu, np. w pień drzewa. 

Prowadzenie obserwacji 

Idąc po lesie obserwujemy rośliny oraz owady. Staramy się nazywać te, które znamy. Jeżeli 

zauważymy ciekawy kwiat czy owad, którego nie znamy, możemy zrobić zdjęcie i odszukać go w 

Internecie po przyjściu do domu. Pamiętajmy, że nie wolno nam zrywać roślin, gdyż większość jest 

pod ochroną. 

Zajęcia plastyczne 

Po powrocie do domu, plastycznie przedstawiamy to, co najbardziej podobało się w czasie 

wyprawy do lasu. Technika dowolna. 

Opracowanie własne: Małgorzata Owczarczyk 

Zagadki  o zwierzętach leśnych 

BORSUK 
Lubi jagody i żołędzie, 
więc sadełko sobie przędzie 
W czasie zimowej pory 
chowa się do swej nory. 
Jego czarno-biała głowa 
w lesie dobrze się chowa. 

  

LIS 
Co za zwierz po lesie chodzi 
I rudą kitą liście zamiata? 
Gdy noc ciemna zapada 
cichutko do kurników się skrada. 

BÓBR 
Gdzie spokojne są strumyki 
Ścinam drzewa i patyki 
Robię tamy, wodę zbieram, 
W piękne futro się ubieram 
I nie jestem niczyj wróg 
Kto ja jestem? No kto? ..... 

SARENKA 
Jestem zgrabna i płochliwa 
Jadam trawkę, liście zrywam. 
Sierść mam płową, łatkę białą, 
A poroże raczej małe. 
Jestem zwinna jak panienka. 
Kto ja jestem? No? ...... 



DZIK 
Ryję ziemię mymi kłami - 
- nazywają je szablami. 
Dzieci mam w prześliczne paski. 
Bardzo kocham te bobaski. 
Kto chce krzywdę im uczynić 
pozna zemstę dzikiej świni. 
Niech na drzewo zmyka w mig, 
Wtedy jestem straszny .... 

  

WILK 
Jestem zawsze bardzo głodny 
Mam wilczy apetyt 
Złą sławą wśród ludzi 
Cieszę się niestety 
Smutno mi, że nawet w bajkach 
Nie lubi mnie nikt 
A ja jestem przodkiem pieska 
Nazywam się .... 

JEŻ 
Idę sobie leśną drogą 
Czasem gniewnie tupnę nogą 
Kolce mam i wzdłuż i wszerz 
Kto ja jestem? Właśnie ..... 

Opracowała: Anna Szoda 

 Źródła: 
http://cepl.sggw.pl/edukacja/zagadki.htm 

WIEWIÓRKA 
Z drzewa na drzewo bez kłopotu skaczę 
Zbieram orzeszki , kiedy je zobaczę 
Jestem dumna z kity, co ją rudą noszę 
Jak ja się nazywam? Odgadnijcie proszę. 

 

 

  

 

 

 

 

 


