
Praca zdalna dla grupy 5-6 latków (ŻABKI) od 06,04. do 10.04.2020r. 

 

Proszę o przesłanie na adres e-mail: ppplatus@gmail.com do piątku, do godziny 17:00 zdjęć 

wykonanych przez dzieci zadań, prac plastycznych itp. W temacie wiadomości należy napisać imię i 

nazwisko dziecka oraz grupę ŻABKI. Ponadto proszę o zachowanie wszystkich wykonanych przez 

dziecko prac plastycznych w teczce. Po powrocie dzieci przyniosą je do przedszkola. Po przejrzeniu 

wykonanych przez dzieci prac postaram się przesłać odpowiedź zwrotną poprzez e-mail lub 

telefonicznie. Proszę o krótką informację jak dziecko poradziło sobie z wykonaniem zadań. (czy coś 

sprawiło mu trudność, czy chętnie wykonywało zadania ?)  

 

Drodzy rodzice i dzieci. Kolejność wykonywania zadań jest dowolna. To wy wybieracie,  które 

zadania chcecie wykonać danego dnia. Prace np. plastyczną bądź zabawę matematyczną 

rozłóżcie sobie na kilka dni.  

Dzień I 

Temat tygodnia - Wielkanoc tuż tuż... 

1. Rozmowa na temat Wielkanocy. 
https://www.youtube.com/watch?v=ymnXDUjz_vg  

słuchowisko "Wielkanocny kurczaczek" 

 

2. Oglądanie kartek świątecznych - przyglądanie się symbolom, które kojarzą 

się z Wielkanocą. (jajka, kurczak, zajączek, baranek, palemka...)  

 
Polecenie: Dziecko samodzielnie projektuje kartkę świąteczną oraz układa życzenia. 

Rodzic może je zapisać.  
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3. Wysłuchanie wierszyka pt. "Jajko" Jana Brzechwy 
https://www.youtube.com/watch?v=tqWUM_Cmzhk  

 

Było sobie raz jajko mądrzejsze od kury.  

Kura wyłazi ze skóry,  

Prosi, błaga, namawia: „Bądź głupsze!”  

Lecz co można poradzić, kiedy się ktoś uprze? 

Kura martwi się bardzo i nad jajkiem gdacze,  

A ono powiada, że jest kacze. 

Kura prosi serdecznie i szczerze:  

„Nie trzęś się, bo będziesz nieświeże”.  

A ono właśnie się trzęsie  

I mówi, że jest gęsie. 

Kura do niego zwraca się z nauką,  

Że jajka łatwo się tłuką,  

A ono powiada, że to bajka,  

Bo w wapnie trzyma się jajka. 

Kura czule namawia: „Chodź, to cię wysiedzę”.  

A ono ucieka za miedzę,  

Kładzie się na grządkę pustą  

I oświadcza, że będzie kapustą. 

Kura powiada: „Nie chodź na ulicę,  

Bo zrobią z ciebie jajecznicę”.  

A jajko na to najbezczelniej:  

„Na ulicy nie ma patelni”. 

Kura mówi: „Ostrożnie! To gorąca woda!”  

A jajko na to: „Zimna woda! Szkoda!”  

Wskoczyło do ukropu z miną bardzo hardą  

I ugotowało się na twardo. 

 

4. Ćwiczenie - burza mózgów 
Polecenie: wraz z rodzicami spróbujcie wyjaśnić znaczenie przysłów o jajku. 

 

"Jajko mądrzejsze od kury" 

"kura znosząca złote jajka" 

"czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci" 



5. Oglądanie obrazków różnych jajek. (przepiórczych, gęsich, strusich, 

kaczych...) 
Polecenie: dzieci oglądają obrazki i porównują wielkość i wygląd jajek. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Poznanie budowy jajka ( rozbijamy jajko, oglądamy żółtko i białko) 

Pytanie: z czego jeszcze zbudowane jest jajko ? (skorupka, błonka, białko i żółtko) 

https://www.youtube.com/watch?v=lIWDCkbVQ6A  

 Dziecko wymienia potrawy, które można zrobić z jajka lub z jajkiem. 

 Dziecko wymienia zwierzęta, które wykuwają sie z jajek (ptaki, węże, krokodyle, 

dinozaury...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Wprowadzenie litery J małej i wielkiej, drukowanej i pisanej.  

 
 

Analiza i synteza słuchowa słowa jajko  



 

Dzielimy wyraz jajko na sylaby, klaszcząc jaj-ko, Potem wyraz jajko dzielimy na głoski. 

Głoskujemy, wymawiają po kolei każdą głoskę, z jakich składa się wyraz jajko j-a-j-k-

o. Pytamy dziecko jaką głoskę słyszymy na początku a jaką na końcu wyrazu. Prosimy 

dziecko, aby podało nam jakiś wyrazy, gdzie głoska j jest na początku wyrazu ( np. 

jogurt) w środku ( np. pajac) na końcu wyrazu (np. tramwaj). 

 

Próbujemy z dzieckiem zbudować schemat słowa jajko. Bierzemy kartoniki w kolorze 

niebieskim i czerwonym i układamy. Kartonik niebieski oznacza spółgłoskę, czerwony 

samogłoskę.  

 

 

      j               a               j             k           o 

W taki sam sposób budujemy schematy innych słow.  

 9. Zabawa z kostką (cyfrową) 

zasady zabawy: na kostce umieszczamy cyfry od 3 do 8. Dziecko wyszukuje słowa o 

określonej liczbie głosek w zależności jaką cyfrę wyrzuci ( np. 3 - dom, 4- płot) - można ją 

zrobić samodzielnie.  

10. Zabawa w rymowanie (znajdowanie rymów do podanych słów) 

 pisanki - (np. firanki) 

 baranek  

 zajączek 

 jajka 

11. Karty pracy  

Sześciolatki: 

czytanie tekstu - karta pracy "czytam, piszę, liczę" strona 64  

karta pracy część 3 strona od 72 do 75  

Pięciolatki: 

karta pracy część 3 strona 61 i 65 

Pamiętaj o ćwiczeniach gimnastycznych i wyjściu na podwórko. Na ostatniej stronie 

umieściłam kilka propozycji zabaw. Dzisiaj proponuje na dworze poobserwować zmiany jakie 

zaszły w przyrodzie, kiedy przyszła do nas wiosna. Zobacz, co pojawiło się na gałązkach drzew 

krzewów. Jeśli masz lupę możesz poobserwować. 

Jeśli masz ochotę, zrób z rodzicami pastę jajeczną. Możesz zrobić zdjęcie i wysłać. 

 

 

Dzień II 

1. Osłuchanie z melodią i słowami piosenki "Święta wielkanocne z jajkiem i 

zajączkiem".  

https://www.youtube.com/watch?v=gHwW-cgUup8 

Uczymy się metodą ze słuchu pierwszej zwrotki i refrenu. Łatwiej będzie nauczyć się tej 

piosenki, kiedy narysujemy sobie na kartce treść, którą przedstawia. Możemy też naśladować 

ruchem treść piosenki. Każdego dnia wracaj do tej piosenki i ucz się kolejnych zwrotek.  



2. Zabawa "Kroimy wyrazy" 

Polecenie: Dziecko dzieli wyrazy na sylaby i głoski (Wielkanoc, palma, życzenia, kurczątko, 

zajączek, baranek, koszyczek...). Podaje liczbę sylab i głosek w wyrazie.  

 

 

3. Święta Wielkanocne - rozmowa na temat nadchodzących świąt na podstawie 

wiersza pt. "Wielkanoc" Pawła Bersewicza. 

http://www.pse.edu.pl/grupy/kangurki/wiersze-i-piosenki-2018-2019/wielkanoc-pawe-

bersewicz 

Jajko z napisem "Pisanka Janka" 

to była, przyznam, niespodzianka, 

bo u nas w domu, aż do tej pory, 

każdy malował jajka we wzory. 

Ale poza tym, jak się wydaje,  

nie ucierpiały stare zwyczaje: 

były palemki, serdeczne słowa, 

spacer, życzenia, babka drożdżowa, 

 a w śmigus-dyngus po dwóch minutach 

wszystkim świątecznie chlupało w budach. 

 

4. Zabawa matematyczna "Jajka malowane" 

Zadania: 

 Wytnijcie z kolorowych papierów jajka. 1 różowe, 2 białe , 3 czerwone, 4 zielone, 5 

niebieskich, 6 żółtych, 7 fioletowych. Możesz dodawać i odejmować. Układać według 

polecenia np. masz trzy różowe jajeczka dołóż do nich dwa zielone. Ile masz razem 

jajek ? Spróbuj ułożyć zapis cyfrowy (np. 3 +2 = 5) 

 

 W koszyczku było 7 fioletowych jajek. Mama wzięła 3 jajeczka. Ile jajek zostało w 

koszyku ? Napisz działanie.  

Sami możecie spróbować wymyślać własne zadania ( na dodawanie, odejmowanie oraz 

stosując znak mniejszości bądź większości). 

 

5. Ćwiczenia słuchowe. 

Wykorzystujemy jajeczka - dziecko układa je według polecenia ( np. różowe, różowe, żółte, 

zielone). Mówimy raz, dziecko ma zapamiętać i ułożyć. Możemy również zakryć jajeczka a 

dziecko musi nam powiedzieć ich kolejność według kolorów.  

6.  Wspólny taniec z rodzicami do melodii "Kaczuszek" 

https://www.youtube.com/watch?v=zW1_ANe0l94  

 

7.  Karta pracy  

Sześciolatki 

karta pracy części 3 strona 76-77  



Pięciolatki 

karta pracy strona 63-64 

Pamiętaj o ćwiczeniach gimnastycznych i wyjściu na podwórko. Dzisiaj, będąc na podwórku 

zaobserwuj, jaka jest pogoda na zewnątrz. Jeśli masz termometr możesz sprawdzić, jaka jest 

temperatura i czy wieje wiatr. 

Dzień III 

1. Zabawa przy nagraniu utworu M. Musorgskiego Obrazki z wystawy - "Taniec 

kurcząt w skorupkach" 

https://www.youtube.com/watch?v=e2ziz9Z6G84 

2. Bingo obrazkowe 

Zadanie: przygotowujemy kilka kartek z ilustracjami symboli wielkanocnych ( babka, 

baranek, kurczaczek, koszyczek, mazurek, zajączek, palma, pisanki...) - układ obrazków jest 

dowolny. 

 

Kaczka 

 

Palma 

 

Zajączek 

 

Pisanka 

 

Mazurek 

 

Koszyczek 

 

 

 Kartoniki z sylabami 

 

 

 

ko ma 

 

kur ba pa pi ba 

za 



 klamerki do bielizny 

Zabawa polega na tym, że losujemy kartoniki z daną sylabą odczytujemy i szukamy takiego 

symbolu, którego nazwa rozpoczyna się od tej sylaby. Gdy już dany wyraz zostanie 

odnaleziony przypinamy do niego klamerkę. Wygrywa ta osoba, która ma przypięte wszystkie 

obrazki i krzyczy bingo.  

3. Śpiewanie piosenki "święta wielkanocne z jajkiem i zającem" - naśladujemy 

ruchem treść piosenki.  

https://www.youtube.com/watch?v=gHwW-cgUup8 

4. Ćwiczenia w książce  

sześciolatki: 

ćwiczenia w książce strona 68-69  

karta pracy część 3 strona 78-79 

"czytam, piszę, liczę" strona 75  

Pięciolatki: 

ćwiczenia w książce strona 67 

karta pracy część 3 strona 62 i 67  

Praca plastyczna : 

Jeśli macie jajeczka z masy solnej możecie je ozdobić, wykorzystując różne materiały, nawet 

takie, które znajdziecie w kuchni ( ryż, kasza, makaron, itp.). Może to być również 

wydmuszka albo jajko wycięte z papieru. Ozdóbcie je tak, jak chcecie. Możecie przykleić je 

do patyczka, wtedy będzie to wasza dekoracja na wielkanocnym stole.  

 

Kiedy wyjdziesz na dwór wsłuchaj się w odgłosy przyrody. Może usłyszysz jakieś głosy 

ptaków.  

 

Dzień IV 

1. Rozmowa na temat nazw jajek wielkanocnych (dlaczego są symbolem świąt 

?) 

 kraszanki 

 malowanki 

 wyklejanki 

 nalepianki 

 pisanki 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8dYCFjduB_8 

Zadanie: układanie napisów z liter- czytanie globalne, podział na sylaby i głoski  

2.  Co powinno się znaleźć w wielkanocnym koszyku ? 

Zadanie: dzieci rysują koszyk i wymieniają to, co ich zdaniem powinno być w koszyku. 

Mogą narysować lub napisać. 



3. Zagadka dotykowa 

Do pudełka lub woreczka wkładamy różne przedmioty. Nie pokazujemy dziecku. Jego 

zadaniem jest za pomocą dotyku rozpoznać, co to za przedmiot.  

4. Zabawa "gdzie jest pisanka?" 

Dowolne jajeczka rodzic chowa w domu. Zadaniem dziecka jest je odnaleźć i policzyć. Potem 

szuka rodzic lub rodzeństwo ( rodzic ustalać reguły zabawy) 

5. Zabawa "dobierz do pary". 

Wycinamy dowolną ilość jajek. Rozcinamy je w dowolny sposób na 4, 3 lub 5 części. 

Zadaniem dziecka jest je złożyć. 

6. Historyjka obrazkowa "Wielkanocna przygoda" 

Sześciolatki: 

karta pracy część 3 strona 81  

dodatkowo karta pracy część 3 strona 80 

Pięciolatki: 

karta pracy strona 66  

7. Zabawy "wędrująca pisanka" i "bieg  z jajeczkiem". 

 Cała rodzina podaje sobie jajeczko tak jakby było bardzo ciężkie, lekkie, śliskie. 

Powoli, szybko itp.  

 

 kładziemy jajko na łyżce i próbujemy przebiec pewien odcinek, nie strącając go. 

8. Zabawa przy piosence "Święta wielkanocne z jajkiem i zającem". 

Dowolne ćwiczenia i wyjście na podwórko. Dzisiaj poobserwuj niebo. Zobacz jakie kształty 

przybierają chmury. Może coś ci przypominają ?  

 

Dzień V 

1. Karta pracy  

Pięciolatki: 

karta pracy część 3 strona 68-69 + dowolna strona w ćwiczeniach grafomotorycznych  

Sześciolatki: 

praca w książce "cyfry i litery" - uzupełniamy litery c, ł, j oraz cyfry 9 i 10 

2. Utrwalenie piosenki "Święta wielkanocne z jajkiem i zającem". 

3. Zabawa tematyczna "nakrywamy świąteczny stół" 

 odpowiednie ułożenie naczyń i sztućców 

 dekoracja stołu 

 odpowiednie zachowanie się przy stole 

 wspólna rozmowa 

 



 

 

4. Zabawa "Jakie jest kurczątko?" 

Dziecko podaje jak najwięcej określeń kurczątka (małe, miękkie, żółte...) 

5. Wycinamy 10 sylwet kurcząt różnych wielkości.  

           

                        



 

Układamy od największego do najmniejszego i odwrotnie. Przeliczamy.  

6. Zabawa z kostką "zbieramy kurczaczki do koszyka".  Wykorzystujemy te 

same kurczaczki co w poprzednim zadaniu.  

Rzucamy kostką i zbieramy tyle kurczaczków ile wskazuje nam liczba oczek na kostce. 

7. Ćwiczenia artykulacyjne "Ptasie rozmowy" 

 kurki - ko-ko 

 gąski - gę, gę, gę 

 indyk - gul, gul, gul 

 kaczka - kwa, kwa, kwa 

 wrona - kra, kra, kra 

 bocian - kle, kle, kle 

Mówimy nazwę ptaka. Zadaniem jest naśladowanie jego głosu (ptaszek może być smutny, 

wesoły, możemy mówić głośno, cicho, szybko, powoli....) 

Ćwiczenia gimnastyczne i wyjście na podwórko. Jeśli masz ogródek zobacz, może pojawiły 

się tam jakieś pierwsze ptaki. Jeśli mama lub tata sieją coś w ogródku możesz im pomóc.  

 

 


