
Zadania do realizacji 14.04.2020 

1. Wykonanie eksperymentu- zasadzenie cebuli w doniczce lub wstawienie do słoiczka z wodą. 

• Jak myślisz dlaczego sadzimy cebulę w pojemnik z ziemią?   Jeśli nie mamy w domu tak posadzonej 

cebulki pokazujemy  obrazek. 

 

 
 

• Z czym możemy spożywać zielony szczypior z cebuli? 

• Dlaczego jedzenie warzyw służy zdrowiu? 

• Do czego w kuchni wykorzystujemy cebulę? 

2. Analiza i synteza słuchowa słowa cebula ( do zadania będą potrzebne literki c,e,b,u,l,a,C,e,z,a,r,y) 

• Dzielenie słowa cebula na sylaby 

• Dzielenie słowa cebula na głoski. Z ilu głosek składa się słowo cebula? (dziecko liczy na palcach) 

• Co słyszysz na początku słowa cebula? 

• Podawanie słów  rozpoczynających się głoską c, mających ją w środku oraz na końcu. 

• Wypowiadanie głoski c długo: cccyyyyy 

• Wypowiadanie głoski  c krótko: c,c,c,c- Co możesz powiedzieć o tej głosce?? ( to spółgłoska ponieważ 

słyszymy y podczas jej wypowiadania) 

• Pokaz litery i prawidłowego jej pisania. Dziecko pisze po kształcie litery C, w powietrzu, na podłodze, 

na plecach rodzeństwa, rodzica 



 
• Budowa  z literek słowa cebula  

• Podawanie przykładów imion rozpoczynających się na głoskę C 

• Imię Cezary- dzielimy na sylaby, głoski i tworzymy zapis przy użyciu literek- podkreślamy, że imiona 

zawsze rozpoczynają się wielką literą. 

3. Karta pracy strona 55 i  57 proszę odesłać do piątku 17.04.2020 

4. Rysowanie kreatywne. Dziecko otrzymuje rysunek chmury- można skorzystać z poniższego szkicu lub 

samodzielnie narysować. Zadanie polega na przekształceniu  chmury tak, aby otrzymać obrazek znanego 

przedmiotu, zwierzęcia, znanej rośliny. 

 
 

 

 



Dla chętnych 

5. Zabawa ze śpiewem- Nauka śpiewania tekstu na melodię piosenki Krakowiaczek jeden.  Tworzenie układu 

kroków do piosenki wg własnego pomysłu lub odtwarzanie przykładowych ruchów. 

Cebulka, cebulka, okrągła jak kulka,                                           (obracanie się wokół własnej osi)  

Buraczka wybrała, potańcować chciała.                                   ( w parach łapiemy się za ręce i tańczymy) 

Buraczek, buraczek ma czerwony fraczek,        (poprawianie swojego ubrania) 

Z cebulką tańcował, nóżek nie żałował.         (obracanie się w parach) 

6.  Taniec zygzak https://www.youtube.com/watch?v=xm93WFJ7bNs 

7. SŁOŃCE I ŻABA – praca plastyczna  

Potrzebne będą: dwa papierowe talerzyki, dwie małe i dwie duże plastikowe łyżeczki, czarny i czerwony marker, żółte 

i zielone łapki (mogą być piankowe), klej na gorąco lub CR, żółta i zielona farba, pędzelek, nożyczki, rolka po papierze 

Pracę zaczynamy od pomalowania papierowych talerzyków. Z plastikowych łyżeczek ucinamy patyczki, a na owalnej 

części malujemy źrenice czarnym markerem. Czarnego markera używamy również do namalowania ust na 

talerzykach. Z rolki po papierze wycinamy jeden okrągły kawałek, tak aby utworzyć język żaby, malujemy go na 

czerwono. Wszystkie elementy razem z łapkami przyklejamy klejem na gorąco lub CR do talerzyków i żabka i 

słoneczko są gotowe.  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xm93WFJ7bNs

