
Drodzy Przedszkolacy zapraszam Was do wesołej zabawy na powitanie. Rodzic czyta treść, 

a dziecko słucha wypowiadanych zdań, jeżeli się z nimi zgadza macha ręką do rodzica:  
 

WITAM WSZYSTKICH KTÓRZY: 

• Jedli śniadanie 

• Mają dobry humor 

• Mają na sobie coś białego 

• Lubią kolor zielony 

• Lubią śpiewać piosenki 

• Lubią owoce 

• Lubią się bawić... 
 

Przywitamy się także częściami ciała: dziecko wita się z rodzicem poszczególnymi częściami 

ciała zgodnie z jego poleceniami np. „podajemy sobie prawe ręce, dotykamy się lewymi 

kolanami, poklepujemy się po lewym ramieniu, dotykamy się plecami, naprzemiennie 

prawym/lewym łokciem... a na koniec trzymamy się za ręce i razem skaczemy”. 
 
Przedszkolaku w tym zadaniu dokończ rysować motyla. Pamiętaj, że jego skrzydła po prawej i po 

lewej stronie są takie same. Rodzicu: dziecko w tym zadaniu ćwiczy orientację w schemacie własnego 

ciała i spostrzegawczość. 

 

 

 



Przedszkolaku rysuj po śladzie drogi motyla do stokrotki. Rodzicu: dziecko w tym zadaniu ćwiczy 

grafomotorykę. Zwróć uwagę aby dziecko kontrolowało nacisk ręki na narzędzie pisarskie        

i poprawnie trzymało narzędzie pisarskie. 

 

 

Inspiracja ze strony: https://ksiegarnia-edukacyjna.pl/pol_pl_Odkrywam-siebie-Szkola-tuz-tuz-Karty-pracy-cz-4-10949_2.png 

Przedszkolaku zaprowadź biedronkę do listka zgodnie z zamieszczonym z boku kodem. 
Rodzicu w tym zadaniu dziecko kształtuje orientację kierunkową w zakresie odróżniania stron prawa 

- lewa, góra - dół.  

 

Inspiracja ze strony: http://ztorbynauczycielki.pl/wp-content/uploads/2018/04/kodowanie-KP-1-1.jpg 
Źródło: Internet 

Opracowała: Patrycja Rutkowska 

 

 

 

 

 

https://ksiegarnia-edukacyjna.pl/pol_pl_Odkrywam-siebie-Szkola-tuz-tuz-Karty-pracy-cz-4-10949_2.png
http://ztorbynauczycielki.pl/wp-content/uploads/2018/04/kodowanie-KP-1-1.jpg


Przygotuj kolorowy papier lub bibułę. Wyklej wiosenne kwiaty kawałkami kolorowego papieru, 

pamiętaj aby, każdy kwiatek był innego koloru. Możesz również dorysować łodygi i liście.  

Drodzy rodzice w tym zadaniu rozwijamy małą motorykę.  

 

 



Zadanie w książkach 

Karty pracy Nowe przygody Olka i Ady cz. 4 str. 38-39. 

Popatrz na figurę na górze strony. Jak się ona nazywa. Na dole strony znajdź taką same figury i 

pokoloruj je na ten sam kolor.  

Drodzy rodzice w tym zadaniu rozwijamy percepcję wzrokową.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała: Kinga Mateja 



Opracowała: Agnieszka Respondek  

 

1.  Ułóż wyrazy z rozsypanki literowej. 

 

https://wordwall.net/pl/resource/2173882 

 

Celem zadania jest rozwijanie umiejętności 

rozpoznawania, odczytywania liter i prostych 

wyrazów.  

 

 

2. Memory – łąka 

 

https://wordwall.net/pl/resource/2174243 

 

Celem zadania jest rozwijane  spostrzegawczości.  
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