
Zadania do realizacji 14.05.2020 

1. Słuchanie opowiadania i tworzenie historyjki obrazkowej. 

Dziecko wycina  obrazki z poniższej  lub dostępnej w wyprawce plastycznej historyjki obrazkowej. 

 



• Słucha opowiadania i układa obrazki według opowiadania. 

Nad rzeką Wisłą znajdowała się osada rybacka. Mieszkali tam Wars i Sawa. Wars był rybakiem, 

który łowił ryby w Wiśle. Sawa zajmowała się domem. W Wiśle, obok osady, mieszkała mała 

Syrenka. Bawiła się blisko brzegu ze swoją przyjaciółką rybką. Znana była flisakom spławiającym 

drewno Wisłą. Zawsze witali ją radośnie. Pewnego dnia Syrenka postanowiła popłynąć z flisakami 

do dalekiego morza. Pożegnała Warsa i Sawę i udała się w podróż z flisakami. Gdy z rybką 

dopłynęły do morza, okazało się, że rybka nie może żyć w słonej, morskiej wodzie. Zrozpaczona 

Syrenka usiadła na skale  i zaczęła płakać. Zobaczyły ją córki króla Bałtyku. Zaprowadziły Syrenkę 

do swojego ojca,, który przerażał swoim wyglądem, swoją postawą królewską. 

Król wysłuchała Syrenki i postanowił- że jego słudzy- bałwany morskie( fale)- doprowadzą ją do 

Wisły. Dał jej też tarczę i miecz, żeby nim strzegła miasta, które powstanie z osady rybackiej gdzie 

mieszkali Wars i Sawa. Syrenka wróciła do swojej osady. I tak, jak przepowiedział król Bałtyk- z 

osady powstało piękne, duże miasto, nazwane na cześć założycieli osady Warszawą. Na cześć 

Syrenki warszawiacy wystawili jej pomnik nad Wisłą i umieścili jej podobiznę w herbie Warszawy. 

• Przykleja obrazki na kartkę według ułożonej kolejności i opowiada historię Syrenki. 

2. Karta pracy str 36 i 37 proszę odesłać do 15.05.2020 

 

3. Trening z piłką- https://www.youtube.com/watch?v=WUsRR3pCRvo&feature=emb_logo 

 

Dla chętnych 

4. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10. Potrzebne będą dwie kostki, kartoniki z cyframi  

 oraz znaki +, -,=. 

Zabawa z kostkami dla całej rodziny. Uczestnicy kolejno rzucają dwiema kostkami w której 

zaklejone są ścianki z sześcioma oczkami. Mamy tam cyfrę 0. Po wyrzuceniu liczą oczka i układają 

działanie.  

Np.  5+4=9. 

5. Wskaż największą liczbę do dziesięciu 

https://szaloneliczby.pl/wskaz-najwieksza-liczbe-do-10/ 

6. Rozpoznawanie liczb ze słuchu do dziesięciu 

https://szaloneliczby.pl/rozpoznawanie-liczb-ze-sluchu-1-10/ 

7. Porównywanie liczb do dziesięciu 

https://szaloneliczby.pl/porownywanie-liczb-do-10/ 
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