
Zapraszam Was do animowanego filmiku pt. Masz tę moc - Wydawnictwa Olesiejuk o obecnej 

sytuacji związanej z koronawirusem. Filmik ten w przystępny i zabawny sposób zapoznaje dziecko z 

poważnym zagrożeniem, jakie niesie za sobą krążący po naszej planecie wirus i profilaktyką 

związaną z ochroną przed nim:  https://www.youtube.com/watch?v=YGqIwp9RDEo 

Przedszkolaku: Wytnij obrazki wzdłuż przerywanych linii i ułóż je w odpowiedniej 

kolejności. Przyjrzyj się uważnie obrazkom i opowiedz co na nich widzisz? Spróbuj wspólnie 

z rodzicami opowiedzieć historię, która przydarzyła się grupie przedszkolaków.  

 

Drogi Rodzicu: przeczytaj pytania sprawdzające rozumienie treści widzianej na obrazkach. 

Jeżeli dziecko odpowie na pytanie prawidłowo koloruje fragment krówki.  

 

1. Dokąd idą dzieci? I z kim ? 

2. Ile było dzieci?  

3. Co trzyma w rękach nauczycielka, która idzie na przodzie grupy? 

4. Jaką zabawkę podniósł chłopiec do góry, który idzie trzeci od końca. Ma na sobie 

zielony sweterek? Policz. 

5. Co zobaczyły dzieci na ścieżce? 

6. Jak myślisz do kogo i po co zadzwoniła nauczycielka? 

7. Kto przyszedł z pomocą i co zrobiły wszystkie dzieci?  

8. Po sprzątnięciu śmieci dzieci zaczęły się bawić. Jaką minę ma nauczycielka, która stoi 

obok znaku? Czy jest smutna albo czy się uśmiecha?  

9. Jeżeli tak, to co sprawiło, że nauczycielka jest uśmiechnięta i zadowolona? 

 
 

 

 

Drodzy Rodzice: w tym zadaniu dziecko ćwiczy umiejętność logicznego myślenia: układa 

obrazki według kolejności zdarzeń, łączy przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co 

się może zdarzyć. Nazywa emocje. Odpowiada na pytania sprawdzające treść obrazków. 
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https://www.youtube.com/watch?v=YGqIwp9RDEo


Spróbuj wspólnie z rodzicami wymyślić tytuł dla historyjki obrazkowej.  
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Źródło: https://blizejprzedszkola.pl/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wysłuchajcie również wierszyka Donaty Ciosek  Co nam daje las?.  

Spróbujcie odpowiedzieć na zadane pytanie  

 

Las kryje w sobie tajemnic bez liku,  

nawet tuż obok Ciebie, w tym małym gaiku.  

Stare drzewa historie sprzed lat opowiadają,   

zwierzęta z zaciekawieniem ich słuchają.  

Tu dnia każdego rodzi się nowe życie,  

udajcie się tam na spacer, a sami zobaczycie.  

W gniazdach pisklęta się wykluwają,  

pracowite mrówki o swój dom zawsze dbają.  

Z oddali słychać stukot dzięcioła,  

żuczków gromadka maszeruje wesoła.  

Wiewiórki buczynę zbierają, tam w oddali kica zając.  

O poranku srebrzy się rosa na zielonej trawy kłosach.  

Słońce przez drzew konary się przebija.  

Urok tego miejsca nigdy nie przemija.  

Skarby tutaj są ukryte; grzyby, jagody, poziomki wyśmienite.  

Warto do lasu wybrać się w odwiedziny,  

niż przed ekranem komputera spędzać całe godziny!  

źródło: https://miastodzieci.pl/bajki/spacer-po-lesie-2 

 

 

 

 



Przedszkolaku dopasuj obrazek do cieni. Rodzicu: dziecko w tym zadaniu ćwiczy 

spostrzegawczość i logiczne myślenie. 

 

Opracowała: Patrycja Rutkowska 


