
11.05.2020r 

Funkcjonowanie 

Wykonaj dwie kolejne karty pracy według własnych możliwości 

 
Popatrz na szkice. Co przedstawiają? Który pasuje do Ciebie i dlaczego? 
 

 

Zastanów się i wymień różnice i podobieństwa między dziewczynką a chłopcem.  

Odpowiedz na pytania: 

1.Kim staje się dziewczynka gdy dorasta? 

2. Kim staje się chłopiec gdy dorasta? 

3. Kim staje się dziewczynka gdy ma wnuki? 

4. Kim staje się chłopiec, gdy zaczyna być coraz starszy, zaczynają mu siwieć włosy? 

5. Do jakiej płci należy dziewczynka? 

6. Do jakiej płci należy chłopiec? 

Mimo wielu różnic wszyscy jesteśmy ludźmi. Obie płcie choć różne to powinny być równoprawne, 

jednakowo ważne, obie wzajemnie uzupełniają się.  

 

Zajęcia rozwijające komunikację 

Słuchanie to komplement, ponieważ niesie w sobie następującą informację: ”Interesuję się tym, co 

się dzieje w twoim życiu – ty i twoje doświadczenia są dla mnie ważne”. 

Zaproś Rodzica do wykonania ćwiczenia: 

„Posłuchaj co lubię, co mnie interesuje” 

Opowiedz (lub narysuj) o swoich zainteresowaniach, ulubionej bajce lub zabawie ze swoim 

przyjacielem. Rodzic powtarza to co powiedziałeś (narysowałeś), następnie zamień się rolami z 

Rodzicem i wykonaj jeszcze raz to ćwiczenie. 

12.05.2020r 

Funkcjonowanie 

Wykonaj dwie kolejne karty pracy według własnych możliwości 

 



Odszukaj w kalendarzu i zapisz samodzielnie lub po śladzie dzisiejszą datę. Pamiętaj, że najpierw 
zapisujemy dzień, następnie miesiac i rok. 
Zapytaj o daty urodzin i imienin członków swojej rodziny i odszukaj je w kalendarzu, a następnie 
zapisz samodzielnie lub po śladzie. 

 

Plastyka 

Przygotuj czarną lub zieloną kartkę z bloku technicznego, patyczki higieniczne, czerwona i białą farbę.  

Wydrukuj i wytnij kontur Polski. 



 

 

Wklej kontur Polski na zielona lub czarną kartkę i wypełnij kartkę poza konturami kolorem 

czerwonym i białym (popatrz na przykładowy obrazek poniżej). 



 

Jeśli chcesz wypełnij kontur Polski według własnego pomysłu. 

 

13.05.2020r 

Funkcjonowanie 

Wykonaj dwie kolejne karty pracy według własnych możliwości 

Obejrzyj filmik „ Jak posługiwac się sztućcami?” https://www.youtube.com/watch?v=zKM-0eAADXU 
Opowiedz lub pokaż Rodzicowi jak prawidłowo posługiwac się sztućcami. 
 
Popatrz na obrazek i powiedz: 

1. Po której stronie kładziemy widelec? 
2. Po której stronie kładziemy łyżkę? 
3. Po której stronie kładziemy nóz? 
4. Po której stronie kładziemy serwetkę? 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zKM-0eAADXU


 

Przygotuj talerz, sztućce i serwetkę. Popatrz jeszcze raz na obrazek umieszczony powyżej. Zapamiętaj 

i  połóż wszystko na stole tak, jak na obrazku. 

Jeśli chcesz, możesz przygotować dziś nakrycie dla całej Rodziny przed obiadem lub kolacją. 

Plastyka 

Przygotuj kawałek chleba, warzywa i owoce, które masz w domu. Możesz również przygotować ser i 

wędlinę. Zrób kanapkę „ Zwierzę” według własnego pomysłu. Jeśli chcesz, możesz skorzystać z 

propozycji przedstawionych poniżej. 



 

  

  

Smacznego! 

 

14.05.2020r 

Funkcjonowanie 

Wykonaj dwie kolejne karty pracy według własnych możliwości 



 

15.05.2020r 

Funkcjonowanie 

Wykonaj dwie kolejne karty pracy według własnych możliwości 

Właściwe zachowanie przy stole 
Zastanów się i powiedz lub narysuj jak należy zachowywać się przy stole . 
np.: 
- nie wstajemy od stołu 



- nie wiercimy się na krześle 
- nie bawimy się sztućcami 
 
Jeśli chcesz, wydrukuj i pokoloruj obrazek 

 

 

Przeczytaj samodzielnie lub poproś Rodzica o przeczytanie wiersza. Policz wszystkie samogłoski 

ukryte w wierszu. Pamiętaj- samogłoski to: a, o, e, u, i, y . 



 

 

Zajęcia rozwijające komunikację 

Wykorzystując poniższe wyrazy wykonujemy ćwiczenia: talerze, noże, widelce, łyżki, 

sztućce, serweta, stół, posiłek 

 wyklaskujemy słowa sylabami, 

 układamy sylaby z patyczków (przeliczanie ilości sylab w wyrazie, zdaniu), 

 układamy z wyrazów dwa zdania i śpiewamy zdania sylabami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plastyka 

 Przygotuj kartkę z bloku technicznego, papierowy talerzyk, suche produkty: makaron, kaszę , ryż, to 

co masz w domu. Wykonaj pracę „ Zdrowie na talerzu”. 

Popatrz na poniższy przykład , Twoja praca może być podobna lub zupełnie inna. 

 

 

 


