
18.05.2020r. Poniedziałek  

1. Słuchanie opowiadania A. Świerszczyńskiej „Pimpuś”.  

Pies Marka nazywa się Pimpuś. Ten Pimpuś ma brązową łatkę. Zgadnijcie, gdzie.  
– Na grzbiecie?  
– Nie.  
– Na brzuszku?  
– Nie.  
– Na ogonku?  
– Nie.  
– No to gdzie? 
 – Na nosie.  
Pytają się Pimpusia kwiatki:  
– Po co ci ta łatka na nosie?  
– Żeby było ładniej. 
 Więc kwiatki dziwią się i szepcą jeden do drugiego: 
 – Ach, ach! Nasz Pimpuś to dopiero elegant!  
Pytają się Pimpusia białe chmurki, co płyną po niebie i zawsze się spieszą:  
– Po co ci łatka na nosie?  
A Pimpuś robi mądrą minę.  
– Żeby w nosek było cieplej. 
 Więc chmurki zdziwiły się jeszcze bardziej i, odpłynąwszy daleko, opowiadały wszystkim:  
– Widzieliście takiego psa, co nosi łatkę na nosie, żeby mu było cieplej?  
Chodzi Pimpuś dumny jak paw. Przyszedł do kuchni. W kuchni mama robi kluski. Pełno mąki 
na stolnicy. Pimpuś musi zobaczyć, co to. Wsadził nos w mąkę, powąchał. I wybiegł na dwór.  
 A tu wszyscy w krzyk: 
 – On już nie ma łatki na nosie!  
Idzie Pimpuś do lusterka. Patrzy – cały nosek biały. 
 – Zgubiłem swoją śliczną łatkę. Gdzie jej szukać? 
 Na podwórku – nie ma!  
Na ulicy – nie ma! 
 Usiadł pies i płacze. Łzy mu ciekną – kap, kap! Po kosmatej mordeczce, po nosku. Otarł je 
łapą. A tu wszyscy w krzyk:  
– Pimpuś znowu ma łatkę na nosie!  
Fiu, jak się ten Pimpuś cieszył! Chwycił własny ogon i kręcił się w kółko. Wybiegł Marek, 
właściciel Pimpusia. Wziął go na ręce i zaczął się śmiać! 
 – Pimpusiu, jesteś strasznie głupim psem, ale cię kocham. 
 
Rozmowa na temat opowiadania: 
- O kim była mowa w opowiadaniu? 
- Jak wabił się piesek? 
- Gdzie miał brązową łatkę? 
- Co się stało z łatką po wizycie w kuchni? 
- Czy Pimpuś znalazł łatkę? 
- Co powiedział Marek – pan Pimpusia o swoim czworonożnym przyjacielu? 
 
 



2. „Wskaż pieskowi drogę do kości” – ćwiczenia graficzne – załącznik nr 1. 

 

 

19.05.2020r. Wtorek  

1. „Kolorowe papugi” – praca z obrazkiem. Zapoznanie z wyglądem i zwyczajami papugi. 

Utrwalenie znajomości kolorów podstawowych. Rodzic prezentuje dziecku zdjęcia 

wybranych papug: ary, nimfy, kakadu, papużki nierozłączki. Dziecko i Rodzic 

prowadzą swobodną rozmowę o wyglądzie papug, zwracają uwagę na ich ubarwienie 

(dziecko stara się podawać nazwy kolorów), dzioby, naturalne miejsce zamieszkania. 

Rodzic opowiada, że papugi, które żyją w naszych domach lub w zoo muszą być 

chronione w klatkach bądź zamkniętych pomieszczeniach, duże klatki nazywają się 

woliery.  

   
                  Papuga ara                                                              Kakadu 



  
Papużki nierozłączki                                          Nimfa 

 

2. „Papuga” – praca plastyczna (propozycja poniżej). 

 

 

20.05.2020r. Środa 

1. „Gdzie jest kotek?” - określenie położenia przedmiotu w przestrzeni; stosowanie określeń: 
na, pod, w, przed, za, obok. 
 

2.„Pokoloruj tylko te koty, które śpią” – usprawnianie małej motoryki, załącznik nr 2. 



 
 
21.05.2020r. Czwartek  
 
1.Słuchanie piosenek o zwierzętach:  
„Puszek- Okruszek” - https://www.youtube.com/watch?v=PhIUgUb-6dg 
„Popatrzcie na jamniczka”- https://www.youtube.com/watch?v=E8dCDSyMDqM 
Nauka pierwszej zwrotki i refrenu jednej z nich.  

 
2.„Co to za obrazek?”- pokoloruj pola wg. podanego kodu – załącznik nr 3.  

 
 

22.05.2020r Piątek  

https://www.youtube.com/watch?v=PhIUgUb-6dg
https://www.youtube.com/watch?v=E8dCDSyMDqM


1. Aerobik dla dzieci przy muzyce elektronicznej - 
https://www.youtube.com/watch?v=VyqCfyzHpcU 
 
2. „U weterynarza” - uświadomienie dzieciom, że kotki i pieski też chorują, zwrócenie uwagi 
na potrzebę leczenia chorych zwierząt, szczepienia. Zachowanie bezpieczeństwa i zasad 
higieny w kontaktach ze zwierzętami. 

 

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

