
 

Witajcie Kochani. Przed Wami kolejne wyzwania. Pracujecie tak 

pięknie, że na pewno tym razem również świetnie sobie poradzicie. 

W razie potrzeby proście domowników o pomoc. Zapraszamy więc 

do zabawy…☺ 

 

 

1. Posłuchaj opowiadania i spróbuj odpowiedzieć na poniższe 

pytania: 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=288&v=C9M28TaLO78&

feature=emb_logo 

 

Pytania: 

 

- Jak nazywał się bohater opowiadania? 

- Kim byli jego przyjaciele? 

- Dlaczego Cebuluś nie chciał wychodzić ze swojego podziemnego domku? 

- Jak pająk Piotr wydostał się z domku Cebulusia? 

- W co zamieniła się gąsienica Gabrysia? 

- Co zrobił Cebuluś, gdy w końcu postanowił wydostać się ze swojego   

   domku? 

- Jaki kwiat wyrósł z cebulki? 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=288&v=C9M28TaLO78&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=288&v=C9M28TaLO78&feature=emb_logo


 

2. Jak rośnie roślinka – obejrzyj poniższy filmik: 

https://www.youtube.com/watch?v=JGNkJp3hqmA&feature=emb_logo 

Warto tez obejrzeć: 

https://www.youtube.com/watch?v=zb4uSjaoxq8 

https://www.youtube.com/watch?v=w77zPAtVTuI&feature=emb_rel_end 

Części roślin: 

Na podstawie filmiku, rysuj roślinkę z jej podstawowymi częściami, po 

czym wytnij napisy, spróbuj je odczytać oraz przykleić przy odpowiednich 

częściach rośliny (jeśli masz problem z odczytaniem –poproś rodzica lub 

rodzeństwo): 

korzeń łodyga liść kwiat 

 

Jeśli chcesz zaobserwować jak rozwija się roślinka - możesz zasadzić 

nasionko w woreczku strunowym, na dnie którego umieścisz je w ziemi tak, 

by było widoczne z jednej strony. Powieś woreczek na oknie i podlewaj, co 

jakiś czas. Jeśli będziesz dbać o roślinkę, zobaczysz niesamowite rzeczy. 

Możesz robić zdjęcia, gdy pojawią się kolejne elementy roślinki i wykonać  

z nich małą książeczkę ze swoich obserwacji.     
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3. Piosenka: W naszym ogródeczku – spróbuj się nauczyć, 

możesz też naśladować słowa piosenki lub rytmicznie klaskać: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=fdhmWn8bi7o&fea

ture=emb_logo 

 

4. Przyjaciele Cebulusia: 

 

Cebuluś miał 2 przyjaciół spróbuj zatem wykonać jednego z nich: 

 

- żeby wykonać pająka - potrzebujesz kogoś starszego, kto pomoże 

Ci przyszyć guziki. Jeśli masz kawałek deseczki, styropianu lub innego 

twardszego materiału to zamiast guzików możesz użyć pinesek  

z plastikową końcówką. Pająka możesz wykonać z kawałka materiału 

lub białego i czarnego papieru. Na koniec należy wykonać dowolną 

sieć pajęczą, a do tego będzie potrzebny kawałek sznurka lub wstążki 

czy wełny. Za każdym razem możesz układać inny wzór sieci, a Twój 

obrazek będzie wyglądał ciągle inaczej. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=fdhmWn8bi7o&feature=emb_logo
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  - żeby wykonać motyla – przyjrzyj się poniższym instrukcjom i wybierz 

motylka, którego chcesz wykonać. 

  

 

Poniżej instrukcja: 
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Motyl 2 – instrukcja: 

 

 

 

5. Wiersz – spróbuj stworzyć dalszy fragment wiersza.  

Jeśli jest to dla Ciebie za trudne podziel na sylaby następujące wyrazy: 

wszystko, cebulki, zaczyna, wyrasta, druga, roślina, kwiat, piękniejszy, 

świat.  

 

Wszystko od cebulki się zaczyna. 

To z niej wyrasta co druga roślina. 

To z niej wyrasta co drugi kwiat. 

A dzięki nim piękniejszy jest świat. 

 

 

6. Czas na gimnastykę – zapraszamy na rozgrzewkę, musimy 

pamiętać, że ruch to zdrowie. Po ćwiczeniach możesz kontynuować 

zabawy ruchowe poprzez naśladowanie motyla, wzrostu roślinki itp.  

 
https://www.youtube.com/watch?v=m2WsGrvCx_w 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=m2WsGrvCx_w


7.   Matematyczne zabawy: 

- policz ile masz w domu roślin doniczkowych, 

- przygotuj krzesło i dowolną maskotkę i ułóż ją zgodnie z poleceniem 

innej osoby: na krześle, za krzesłem, obok krzesła, pod krzesłem,  

z prawej strony krzesła, przed krzesłem, 

- przygotuj kredki lub klocki i ułóż je tak, aby: 

   a). z prawej strony było więcej o 2 kredki, 

   b) z lewej strony było o 3 kredki mnie, 

   c) po obu stronach było tyle samo kredek. 

Możesz ułożyć z kredek między nimi znak <, >, = 

Jeśli masz ochotę spróbuj ułożyć jeszcze inne przykłady. 

 

 

 

Drogie Smerfiki - mamy nadzieję, że zadania będą dla Was 

interesujące i z ochotą je wykonacie. Przygotowując je, za każdym 

razem o Was myślimy. Szkoda, że nie możemy obserwować, jak sobie  

z nimi radzicie w przedszkolu. Cieszymy się więc, że wysyłacie nam 

zdjęcia.  Serdecznie Was pozdrawiamy i wysyłamy uściski.  

Do zobaczenia. 

 

                                                                                Pani Ola, Magda i Larysa ☺ 


