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Plan zajęć od 13.12.2021r. do 17.12.2021r. 

 

Witam Was serdecznie drogie starszaki , witam rodziców. Przygotowałam dla 

Was następujące zadania, które znajdują się w Waszych książeczkach.  Są one 

na cały tydzień. Mam nadzieję, że dacie radę, życzę powodzenia i dużo energii! 

 

1. Na początek karta pracy nr 10, to Układ Słoneczny- przygotuj sobie papier 

kolorowy, klej, kredki, mazaki, kilka małych gwiazdek, które zrobisz samodzielnie 

z żółtego papieru. 

WYKONANIE:  Wyklej Słońce i planety wydartymi kawałkami papieru w 

odpowiednich kolorach, zgodnych z ich konturami, następnie przyklej gwiazdki w 

wybranych przez Ciebie miejscach na niebie. 

2.  Ćwicz każdego dnia! Ćwiczenia na rozgrzewkę: ćwiczenie dużych grup 

mięśniowych-  

Na hasło „WYSOKO” , dziecko staje na palcach i wyciąga ręce do góry. Na hasło „ 

NISKO” , dziecko przykuca , naśladując rękami rozgarnianie śniegu. 

Ćwiczenie równowagi- dziecko staje na jednej nodze licząc do 5, następuje zmiana 

nogi. 

Wyczucie własnego ciała dziecko porusza się w rytmie wybranej piosenki. gdy 

muzyka milknie, dziecko wykonuje ćwiczenia następującymi częściami ciała: 

• Ćwicz głowę i szyję- wykonuj skłony, skręty i krążenia 

• Ćwicz tułów- wykonuj skłony lub skręty 

• Ćwicz ramiona i dłonie – wykonuj wymachy lub  ruchy palców 

3. Otwórz sobie teraz Zeszyt Supersmyka – książkę niebieską, str. 24-25, obejrzyj 

obrazek, opowiedz -co on przedstawia? Następnie policz wszystkie dzieci 

opowiedz, co one robią.  

Odkrywanie litery „e, E”- małej , wielkiej, drukowanej, pisanej.(str.26) 

• Podziel słowo EKRAN na sylaby:       E-KRAN 

• Co słyszysz na początku słowa EKRAN? 



• Podziel słowo EKRAN na głoski:    E-K-R-A-N (przypominam Wam 

kochani, głoska to jedna literka), a „E, e” to samogłoska- kolor czerwony 

kartonika. 

• Podaj teraz przykłady słów, w których występuje głoska „e ,E” 

• Wykonaj zadania z książeczki niebieskiej ze stron 26-27 

• Na stronie 27 znajduje się tekst, poćwicz z rodzicem  czytanie. 

4. Zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 7. 

• Ułóż wieżę z 7 klocków, policz klocki  głośno 

• Wykonaj zadania ze str. 28 z książki niebieskiej, zanim rozpoczniesz pisanie 

liczby „7” poćwicz zapis tej liczby paluszkiem na kartce papieru zgodnie z 

kierunkiem strzałek. 

• Następnie otwórz Zeszyt Supersmyka – książka biała , str.35- pisanie liter 

”e, E” po śladach i samodzielnie. Dla utrwalenia tej literki, wykonaj to 

zadanie. Potem na kolejnej stronie –str.36, poćwicz pisanie liczby „7” 

5. Barbórka i Mikołajki 

MIKOŁAJKI 

A wiesz, że Mikołajki w Hiszpanii obchodzą dzieci tak:  prezenty przynoszą Trzej 

Królowie – czyli dopiero 6 stycznia dzieci otrzymują prezenty, jeśli były 

oczywiście grzeczne. W przypadku, kiedy dzieci były niegrzeczne, dostają kawałek 

cukru przypominający bryłę węgla. Mikołajki na Islandii , tutaj prezenty przynosi 

nie jeden, ale 13 Mikołajów  nazywanych „jólasveinar”- bożonarodzeniowi 

chłopcy. Odwiedzają oni mieszkańców osobno od 12 grudnia do 24. Dzieci 

wystawiają na parapet swoje buty, do których trafiają prezenty. Mikołaj w Holandii, 

to Sinteklass, który przypływa na statku z Hiszpanii, by wręczyć dzieciom 

tradycyjny upominek- czekoladowe litery – pierwszą literę imienia. Ponieważ 

wchodzi do domu przez komin, jest cały ubrudzony sadzą. 

BARBÓRKA 

Przygotuj bryłkę węgla drzewnego lub kamiennego. Obejrzyj je. Czy wiesz do 

czego on służy? 

WĘGIEL DRZEWNY – pochodzi ze specjalnie spalonego drewna i ma wiele 

zastosowań np. w kosmetyce, jest materiałem do rysowania.  

WĘGIEL KAMIENNY – ten powstaje  ze szczątków roślin, które przez setki 

milionów lat stopniowo zmieniały się w skały. Węgiel służy jako opał, pali się nim 

w piecach. 

• Wykonaj zadanie w książeczce niebieskiej na str.29, powiedz, jak nazywa 

się osoba, która pracuje na kopalni? 

6. ŚWIATECZNA SKARPETA- karta pracy C, wąskie wstążki, kredki, taśma 

klejąca-wypchnij kształt skarpety, przewlecz wstążkę przez dziurki i przyklej z tyłu 

taśmą. Pozostałe części pokoloruj. 

7. Wykonaj zadania z niebieskiej książki ze str.30-33,  

 

 

         Książki i prace przynosicie do przedszkola w poniedziałek 20.12.2021r. 

         Życzę powodzenia i dużo radości przy wykonywaniu zadań! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktywności do wykonania przez przedszkolaka: wypowiadanie się na określony temat, 

dzielenie słów na głoski i sylaby, poznanie litery „e, E”, liczby „7”, wykonanie prac 

plastycznych , wykonanie zadań w podręczniku „Zeszyt Supersmyka” 

 

Aktywności podlegające ocenie: praca plastyczna: skarpeta, Układ Słoneczny 

 
Przebieg zajęć zawierać treści jakie powinien opanować uczeń oraz aktywności, które powinien wykonać. 

Aktywności: 
- wysłuchanie materiału                                                                          - praca w załącznikach, 

- obejrzenie materiału,                                                                            - ćwiczenia interaktywne, 

- skorzystanie z materiału internetowego,                                               - inne., 

- wysłanie materiału na skrzynkę mailową nauczyciela przez rodzica,                        

Poszczególne zajęcia nie muszą zawierać wszystkich aktywności. 

 

 


