
1. Obejrzyj  film edukacyjny o wiejskich zwierzętach, a dowiesz się, gdzie one 

mieszkają, co jedzą, a także  dlaczego człowiek je hoduje. Rozwiążesz też kilka 

zagadek.  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=196&v=xrgowwp1V-

U&feature=emb_logo 

2. Teraz czas na zabawy i ćwiczenia ruchowe, które możesz wykonać z całą 

rodzinką. Przygotuj gazety i gotowe!  

 Dziecko wspólnie z rodzicem maszeruje po dywanie. W rękach trzymają 

gazety. Liczą głośno do czterech, na cztery podnoszą do góry rękę                       

z gazetą. 

 Ćwiczenie wyprostne – Uwaga, lis! Dziecko zamienia się w kurę. Porusza 

się po całym dywanie sposób charakterystyczny dla tych zwierząt. Na 

hasło: „Uwaga lis”, zatrzymuje się natychmiast w miejscu, prostuje plecy, 

kładzie gazetę na głowie i stoi nieruchomo do chwili, aż usłyszy „Lis 

uciekł”. 

 Ćwiczenie dużych grup mięśniowych – Ziarno dla kury. Dziecko stoi              

w lekkim rozkroku. Zwija gazetę w kulkę – to ziarno dla zwierząt – i 

trzyma ją oburącz przed sobą. Na umówiony sygnał dziecko przenosi 

kulkę z gazety oburącz za głowę, puszczając na podłogę za plecami 

(wysypuje ziarna), a następnie zamienia się w kurę – wykonuje skłon               

do przodu, oburącz chwyta kulkę leżącą z tyłu i podnosi do góry na znak 

wykonania zadania. 

 Ćwiczenie mięśni brzucha – Ukryte ziarno. Dziecko leży na brzuchu. 

Kulkę z gazety układa przed sobą, policzek opiera na dłoniach ułożonych 

na podłodze jedna na drugiej. Na sygnał rodzica wkłada kulkę pod brodę, 

wyciąga ręce wprzód, podnosi klatkę piersiową i utrzymuje przez chwilę 

taką pozycję. Następnie wraca do pozycji wyjściowej. 

 Zabawa z elementem rzutu i celowania, dziecko trzyma w jednej ręce 

kulkę z gazety. Rodzic stoi w pewnej odległości od dziecka, trzymając 

kosz/pudło. Dziecko kolejno rzuca kulką tak, aby trafić do celu. 

Wykonuje ćwiczenie na przemian: prawą ręką i lewą ręką. 

 Ćwiczenia stóp. Dziecko siedzi w siadzie skulnym. Kulkę (ziarenko) 

układa przed stopami. Na sygnał rodzica kładzie stopy na kulce i 

przesuwa ją naprzemiennie: do przodu i do tyłu (stopami po podłodze).  

Po kilku próbach odrywa stopy od podłogi. 

 Ćwiczenie oddechowe. Dziecko leży na brzuchu. Kulkę z gazety układa 

przed sobą. Stara się dmuchnąć na kulkę tak mocno, aby przesunęła się               

w dowolną stronę. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=196&v=xrgowwp1V-U&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=196&v=xrgowwp1V-U&feature=emb_logo


3. Zabawa dydaktyczna „Co nam dają zwierzęta?”- proszę przygotować różne 

produkty np. : miód, jajka, masło, mleko, jogurt, ser, wełniany sweter, kiełbasę, 

poduszkę z piór, skórzany pasek lub torebkę – ustawiamy je na stole. 

Wskazujemy po kolei  produkty, a dziecko je  nazywa i   próbuje odgadnąć od 

jakich zwierząt pochodzą te produkty. W razie trudności pomagamy dziecku i 

wyjaśniamy. Możemy utrudnić zabawę i zasłonić dziecku oczy przepaską ,  dać 

do spróbowania  lub dotknięcia dany produkt. 

4. Zagraj w grę https://wordwall.net/pl/resource/1464919/w-wiejskiej-zagrodzie 

i utrwal zdobyte wiadomości. Poniżej znajduje się karta pracy. 

https://wordwall.net/pl/resource/1464919/w-wiejskiej-zagrodzie


 

 

 



 

 

 



Religia  

ZMARTWYCHWSTAŁY JEZUS JEST ZE MNĄ 

 

     Święta Wielkanocne są bardzo radosne, ponieważ cieszymy się 

zmartwychwstaniem Jezusa, który pokonał śmierć. 

W kościele przypomina nam o tym wydarzeniu pusty grób, figura 

zmartwychwstałego Jezusa, a także paschał.  

Zmartwychwstały Pan Jezus jest z nami zawsze. Obiecał to swoim uczniom.  

„Oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata”. 

Pan Jezus obiecał swoim uczniom, że nie zostawi ich samych, że będzie z nimi 

do końca świata. Jezus kocha każdego z nas i jest dzisiaj wśród nas, chociaż Go 

nie widzimy. 

Żywy Jezus mieszka w kościele w tabernakulum. Jest obecny pod postacią 

białego opłatka, który nazywamy hostią. 

 Pewnie zastanawiacie się jak Jezus może być obecny  wśród nas, skoro Go 

nie widzimy? 

Pan Jezus jest obecny wśród nas, gdy się modlimy, gdy uczymy się o Nim oraz  

śpiewamy religijne piosenki. Jezus powiedział, że gdy Jego uczniowie są razem, 

On jest pośród nich. 

Zaśpiewaj piosenkę 

https://www.youtube.com/watch?v=XQ8g4xbyRHo 

Zadanie  

Narysuj  na kartce A4 siebie  i Pana Jezusa. 

https://www.youtube.com/watch?v=XQ8g4xbyRHo

