
 

ZADANIA DLA DZIECI 6-LETNICH 

GRUPA „KOTKI -PSOTKI” 

TEMATYKA: „ Idzie jesień….. przez ogród i sad” 

( nauczanie zdalne- 28.09.-30.09.2020) 

 

   

28.09.2020 ( poniedziałek) 

 

1.     Posłuchaj rymowanki 
 I. Fabiszewskiej „Ola w sadzie”.  

 
 

„ Poszła Ola do sadu z koszyczkiem po jabłka. 

Sad ją pięknem zachwycił, więc pod drzewem usiadła. 

Zobaczyła jabłuszko, wziąć do ręki je chciała, 

Lecz tu nagle nad uchem osa jej zabrzęczała. 

Przestraszyła się Ola, ręką lekko machnęła, 

Wzięła koszyk do ręki, pod jabłonią stanęła. 

-Tyle jabłek dookoła…..- powiedziała cichutko. 

-To zostanie dla Osy- i pobiegła szybciutko.” 

 Rozmowa na temat rymowanki: 

- Kto wybrał się do sadu? 

-Co usłyszała Ola, gdy usiadła pod drzewem? 

- Co zrobiła dziewczynka? 

-Jak wyglądał sad? 

  Wypowiedz się  na temat obrazków przedstawiających sad i ogród jesienią. 

Podziel na sylaby ( i na głoski) 

 nazwy owoców i warzyw.  



  

 

 

 

 

 



 Znajdź 5 różnic 

 
 Obejrzyj film edukacyjny- „ Wędrówki Skrzata Borówki- Ogród” 

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

 Obejrzyj film edukacyjny „ Owoce i warzywa” 

https://www.youtube.com/watch?v=s9ZCq9fVGAA 

 

2.  Karty pracy: 

https://www.youtube.com/watch?v=HKbblzMIIEo
https://www.youtube.com/watch?v=s9ZCq9fVGAA


 



 



 



 



3. Gimnastyka w domu- poćwicz! 

https://www.youtube.com/watch?v=yPHeSAx9QCc 

https://www.youtube.com/watch?v=yPHeSAx9QCc


 

29.09.2020 ( wtorek) 

 

1. Zabawy matematyczne z przeliczaniem „Owoce i warzywa”. Odkrywanie zapisu 
cyfrowego liczb 1 i 2. 
 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 





 



  

 Zapoznanie  z wyglądem zapisu cyfrowego liczb 1 i 2







 
 Zabawa „ Dwie marchewki i jeden burak” ( potrzebne: tasiemka, 2 marchewki, 

burak, zestaw 2 kartoników- z cyfrą 1 i 2 

Opis zabawy: rodzic układa na tasiemce np. 2 marchewki i 1 buraka, mówi: 

marchewek jest więcej niż buraków; porządkując warzywa według ich liczby, 

ułożyłabym (ułożyłbym) najpierw buraka, a potem marchewki. Pyta dziecko: w 

jakiej kolejności ustawiłbyś ( ustawiłabyś) poznane liczby? Dlaczego? ( bo 1 burak 

to mniej niż dwie marchewki/ bo 1 jest mniejsze od 2). Dziecko układa kartoniki z 

cyframi we właściwej kolejności. 

 

2. Praca plastyczna –„ Jabłka i gruszki w słoikach” 

http://kreatywnieaktywnie.pl/jesienne-prace-plastyczne/ – przetwory – stemplowanie owocami 

 

3. Obejrzyj bajkę z cyklu Świat Małej Księżniczki pt.  “Nie lubię warzyw” i odpowiedz 

na pytania: 

– czego nie lubiła jeść księżniczka? 

– dlaczego nie chciała jeść warzyw? 

– do czego namówili Fruzię starsi? 

– jakie warzywo wyhodowała dziewczynka? 

https://youtu.be/NywqJPsUdnU 

4. Ułóż puzzle- „ Owoce i warzywa” 

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/226955-owoce-i-warzywa 

 

 

 

 

 

http://kreatywnieaktywnie.pl/jesienne-prace-plastyczne/
https://youtu.be/NywqJPsUdnU
https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/226955-owoce-i-warzywa


 

30.09.2020 ( środa) 

 

1. Odkrywanie litery „o” małej i wielkiej, drukowanej i pisanej na podstawie wyrazów 
osa, Ola. 

 Pamiętacie rymowankę , którą proponowałam Wam w poniedziałek? 

 Jak miała na imię dziewczynka, która wybrała się do sadu? Ola  

 Kto jej przeszkadzał w sadzie? osa 

 Ola zrywała jabłka, ale myślę, że bardzo lubi wszystkie owoce! 

 Jaką głoskę słyszysz na początku wyrazu: „ Ola”, „ osa”, „ owoce”? 

 Podziel na sylaby i na głoski wyrazy: „Ola”, „ osa”, „ owoce” 

 Wymień wyrazy, które mają głoskę „ o” na początku wyrazu ( okulary, okno, 

opona, oko…) 

 Pamiętasz wierszyk…? „ Literę widzę oraz piszę , głoskę wymawiam oraz słyszę, 

czyli innymi słowy, głoski to dźwięki mowy” (ZAPAMIĘTAJ! „O” TO JEST 

SAMOGŁOSKA) 



 

 

 

 Ułóż literkę „ o” 

Potrzebna będzie kartka z napisaną literka „o” ora nakrętki. 

Dziecko przed sobą kładzie kartkę z literką „ o”, a pod spodem z nakrętek 

układa jej wzór. Można do zabawy wykorzystać np. koraliki, guziki, kolorowy 

sznurek. 



 Zakreśl literkę „o” 

 

 



 Zakoloruj odpowiednie pola z literką „ o”, a potem pokoloruj okulary 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 

 

2. Polskie owoce i owoce egzotyczne.  

( egzotyczne- pochodzą z innych krajów)  

 Polskie

Egzotyczne 

 Ułóż zdania z nazwami owoców ( np. „ banan- Tata kupił banana”. „ jabłko- 

Zosia je czerwone jabłko”.) 

 Wymyśl nazwiska od nazw owoców ( np. cytryna- Pani Cytrynowska….) 

 

3. Posłuchaj piosenki  „ Alfabet warzywno- owocowy” 

https://www.youtube.com/watch?v=gMZDply5YCg 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gMZDply5YCg


Dzisiaj Dzień Chłopca! Pamiętajmy o wszystkich naszych chłopakach. 

KOTKI-PSOTKI DO ZOBACZENIA JUTRO W PRZEDSZKOLU!!! 

 

 


