
                            Zajęcia na dzień 18.05.2020 
                                      „I ja też urosnę” 
Witamy Was w nowym tygodniu, którego tematem 
przewodnim jest: „Kiedy będę duży”. Mamy nadzieję, że 
wypoczęliście i nabraliście sił, by sprostać zabawowym i 
zadaniowym wyzwaniom jakie dla Was przygotowałyśmy. 
Celem dzisiejszych zajęć będzie: 
-rozwijanie aparatu mowy, 
-wydłużenie czasu skupienia, 
-kształtowanie umiejętności prawidłowego formułowania 
zdań, 
Zaczynamy. 
 
                                                
                                                    Zajęcia językowe 
 
 Rozpoczynając zajęcia chcemy się z Wami przywitać, a zrobimy to śpiewająco: 
”Gimnastyka rączek” https://www.youtube.com/watch?v=cdLltUIgcr4 
 
A teraz usiądźcie sobie wygodnie i posłuchajcie opowiadania Czesława 
Janczarskiego czytanego przez Rodziców. 
 
„I ja też urosnę”   
W nocy padał deszcz. 
- Spójrz Uszatku – powiedziała Zosia – jak wszystko urosło po 
deszczu. Rzodkiewka na grządce i trawy i chwasty… 
Uszatek przyglądał się trawkom, dziwił się i kręcił głową. A potem 
fikał na trawie koziołki i nie zauważył, kiedy nadpłynęła chmura i 
zakryła słońce. Dopiero, gdy lunął rzęsisty deszcz Uszatek zerwał 
się na równe nogi i chciał biec do domu. Ale pomyślał „Pada 
deszcz, znów wszystko będzie rosnąć. To i ja urosnę po deszczu. 
Postoję na dworze, chciałbym być taki jak Duży Niedźwiedź z lasu. 
Stanął niedźwiadek na środku trawnika. 
- Rech, rech, rech…- usłyszał obok siebie.  
- To zielona żabka – pomyślał niedźwiadek – ona też chce urosnąć. 
Majowy deszcz trwał krótko. Błysnęło słońce, zaświergotały ptaki, zalśniły 
na liściach srebrne kropelki. 
Miś stanął na czubkach łapek i zawołał:  
- Zosiu, Zosiu, ja urosłem! 
- Rech, rech, rech…- zaśmiała się żabka – wcale nie urosłeś, za to strasznie  
zmokłeś. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=cdLltUIgcr4


Mamy nadzieję, że wysłuchaliście opowiadania z uwagą i będziecie potrafili 
odpowiedzieć na parę pytań. Pamiętajcie, że odpowiadamy pełnymi zdaniami. 
- Dlaczego rzodkiewka, trawa i chwasty urosły? 
- Co zrobił Uszatek, kiedy zaczął padać deszcz? 
- Czy Uszatek urósł na deszczu? 
- Co rośnie dzięki deszczowi? 
 
„Jak rośniemy”- zabawa edukacyjna 
Skoro już wiecie, że ludziom i zwierzętom nie jest potrzebny deszcz, by rosnąć, 
tak jak roślinom, to popatrzcie na ilustracje przedstawiające różne etapy rozwoju 
człowieka: 

 
             noworodek                                                                                  niemowlę  
 
 
 
 

                                                                                  
 
przedszkolak 
                                                                                                                        uczeń 
 
 
Bardzo prosimy Rodziców, by pomogli Dzieciom ustalić odpowiedzi na pytania: 
- Dlaczego rośniemy? 
- Co wpływa na nasz wzrost? 
- Jakie umiejętności zyskujemy z wiekiem? 
Oraz porozmawiali o wykonywanych przez siebie zawodach. 



Na zakończenie poruszajcie się z „Maszynistą zuchem” i jego pociągiem: 
https://www.youtube.com/watch?v=i76ClBnx2Ik 
Czy już wiecie jaką pracę wykonuje maszynista? 
 
Kochani, dziękujemy Wam za spędzony z nami czas. Szczególnie dziękujemy 
Rodzicom za zaangażowanie i wielką pomoc. 
Poniżej znajdziecie grę typu memo, z pewnością przyda się Wam 
do utrwalania nazw zawodów oraz kartę pracy. 
Pozdrawiają „Jeżykowe ciocie” 
 
 
 
 
 
 
Karta pracy - Pokolorujcie maszynistę 
 
 
 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=i76ClBnx2Ik


 

 


