
Praca zdalna dla grupy 5-6 latków (ŻABKI) od 14.04. do 17.04.2020r. 

 

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. 

Wiosna na wsi 

Dzień I 

1. Piosenka „Stary Donald” – dzieci próbują naśladować występujące w piosence zwierzątka. Chętne dzieci 

uczą się tekstu piosenki metodą ze słuchu. (Tekst piosenki załączony w zadaniach dla chętnych) 

https://www.youtube.com/watch?v=XQRHDliey4c 

 

2. Oglądanie zdjęć zwierząt z wiejskiego podwórka. 

https://www.youtube.com/watch?v=qQtJP40a1Iw 

Zadanie do filmiku – Dzieci odczytują napisy pojawiające się w filmiku, próbują podzielić je na sylaby i głoski 

(krowa, koń koza itd.). Następnie liczą liczbę zwierząt i określają to liczbą. 

 

 

3. Zabawa „Zwierzęta z wiejskiego podwórka” – śpiewamy z dzieckiem na popularną melodię piosenki 

„Kurczątka” 

Kaczęta, kaczęta w stodole były, 

Maleńką dziureczką powychodziły. 

Dzieci naśladują zwierzątka i tak przedstawiają kolejne np.: kocięta, cielęta, koźlęta. 

 

4. Nawiązanie do wprowadzenia litery F – na podstawie krótkiego opisu. 

 

Pola i Kuba spotkali zamkowego fotografa Felka. Niósł właśnie album z fotografiami. Spośród wielu zdjęć 

dzieci wybrały te, na których zostały sfotografowane w zamkowych komnatach.   

Zadanie – spróbuj napisać po śladać litery, które dzieci poznały w przedstawionych komnatach – przyglądamy 

się dokładnie każdemu obrazkowi, wskazówką jest ilość przedmiotów i rzeczy rozpoczynajacych się daną 

literą. (pierwszy obrazek – dużo luster + literka L). Jaki wyraz utworzą te litery? (odpowiedzią będzie wyraz: 

LITERA) 
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Bohaterką dzisiejszego tygodnia będzie literka F jak fotel! 

 

5. Wprowadzenie litery F – małej, wielkiej, drukowanej i pisanej. 

 

- Analiza i synteza słuchowa słowa fotel 

Dzielimy wyraz fotel na sylaby, klaszcząc fo-tel, Potem wyraz fotel dzielimy na głoski. Głoskujemy, wymawiają 

po kolei każdą głoskę, z jakich składa się wyraz fotel f-o-t-e-l. Pytamy dziecko jaką głoskę słyszymy na początku 

a jaką na końcu wyrazu. Prosimy dziecko, aby podało nam jakiś wyrazy, gdzie głoska f jest na początku wyrazu ( 

np. foka) w środku ( np. agrafka) na końcu wyrazu (np. fotograf).  

 

 - Budowanie schematu słowa fotel 

Próbujemy z dzieckiem zbudować schemat słowa fotel. Bierzemy kartoniki w kolorze niebieskim i czerwonym i 

układamy. Kartonik niebieski oznacza spółgłoskę, czerwony samogłoskę.   

  

  

      f              o               t             e           l  

W taki sam sposób budujemy schematy innych słow. Pamiętajmy o tym, że imiona, nazwy miejscowości itd. 

piszemy wielką literą (Felek, Francja…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obraz graficzny litery F i sposób jej pisania 

 

 

 

- Pisanie literki F – w powietrzu, na kartce papieru, na tacy z kaszą, na dywanie, wykonanie jej z plasteliny 

 

- Zadanie – wyszukaj wyrazy rozpoczynające się podanymi sylabami lub zawierające je w środku bądź na końcu. 

 

 

 

 

 

 

 



- Zadanie - wykonaj podaną kartę pracy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Zabawa słownikowa – zwierzątko.  

Zadaniem dzieci jest opisać wygląd zwierzęcia (jaki ma kolor sierści, piór, czy ma dziób, czy ma kopytka itd.) 

Następnie każde dziecko rysuje swoje ulubione zwierzątko. Oto kilka przykładów, jeżeli dziecko ma ochotę to 

można wyszukać inne zwierzaki w książce, gazecie, w internecie. 

 

                   
 

 

             
 

 

 

7. Praca plastyczna: „Moje podwórko ze zwierzętami”  

Wykorzystujemy różnorodne materiały plastyczne (bibułę, ścinki materiałów, papier kolorowy, gazety, słomki, 

tekturę, patyczki, sylwety zwierząt itp.) Projektujecie własne podwórko, sami zdecydujecie co chcecie na nim 

mieć. Pracę możecie sobie rozłożyć na cały tydzień i każdego dnia coś dokładać. 

 

Ćwiczenia w książkach: 

 Sześciolatki – karta pracy część 3 strona 82-85, „Czytam, piszę, liczę” strona 76 

 Pięciolatki – karta pracy część 3 strona 72-73 + dowolna strona w książce „Przygotowanie do 

czytania, pisania i liczenia” 

 Ćwiczenia poranne – zabawa z wykorzystaniem pustych butelek (podskakujemy z butelką 

podtrzymywaną pomiędzy nogami, przekładamy ją z ręki od ręki, kreślimy koła raz prawą ręką, raz 

lewą ręką) + wyjście na dwór – jeśli mamy jakiegoś zwierzaka to przyglądamy mu się, możemy go 

nakarmić, pobawić się z nim.  

 

 

 

 

 

 



Dzień II 

 

1. Piosenka „Dziwne rozmowy” – uczenie fragmentów piosenki metodą „ze słuchu” (Dziecko wybiera sobie 

jedną piosenkę do nauki w tym tygodniu) 

https://www.youtube.com/watch?v=jI9trIb3NJQ 

 

 

W chlewiku mieszka świnka 

Co trąca ryjkiem drzwi, 

Gdy niosę jej jedzenie 

To ona kwi, kwi, kwi. 

 

Opodal chodzi kaczka 

Co krzywe nóżki ma 

Ja mówię jej dzień dobry 

A ona kwa, kwa, kwa. 

 

Przed budą trzy szczeniaczki 

Podnoszą straszny gwałt 

Ja mówię cicho pieski 

A one hau, hau, hau. 

 

Na drzewie siedzi wrona 

Od rana trochę zła 

Gdy pytam jak się miewa 

To ona kra, kra, kra. 

 

W kurniku są kokoszki 

Co jajek maja sto 

Ja mówię im dzień dobry  

A one ko, ko, ko. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jI9trIb3NJQ


2. Zabawa z kostką sylabową 

 

 

 

Polecenie: W zależności jaką sylabę dziecko wyrzuci – układa z nią wyraz, np.: fa – fala, fi – film. Wyrazy dzielimy 

na sylaby i głoski, określamy liczbę sylab i głosek. Możemy utrudnić zadanie, sylaba może być w środku lub na 

końcu wyrazu, np.: sofa, wafel. 

 

 

3. "Na wiejskim podwórku" bajka terapeutyczna Tatiany Jankiewicz – rodzic czyta bajkę dziecku, 

dziecko próbuje zapamiętać treść opowiadania. 

Za górami, za lasami, wśród złotych pól i zielonych traw, na pięknej polanie otoczonej dębami znajdowała się 

wioska, a na jej skraju małe podwórko, na którym mieszkały zwierzęta. Wśród mieszkańców były czarno-białe 

krówki, różowe świnki, brodate kózki, żółte kaczuszki, kurki, indyki i milutkie króliki. Życie tam płynęło 

spokojnie, a zwierzątka żyły w wielkiej przyjaźni. Całe dnie spędzały na zabawach, figlach i psotach. Były dla 

siebie miłe, dobre i uczynne, często mówiły proszę, przepraszam, dziękuję. Wszystkie zwierzęta bardzo się lubiły 

i pomagały sobie w trudnych chwilach. Zwierzątka dbały o swój wiejski ogródek, w którym rosły piękne, 

kolorowe kwiaty. Codziennie troszczyły się o nie, podlewały je, a one odwdzięczały się kolorami, jak tęcza i 

cudownym zapachem. I tak mijał dzień za dniem, miesiąc za miesiącem… 

Pewnego dnia stało się coś strasznego. Na wiejskie podwórko wkradła się ZŁOŚĆ. Niespostrzeżenie 

zapanowała nad każdym mieszkańcem podwórka. Szeptała zwierzątkom niemiłe słówka, namawiała do kłótni. 

Od tego czasu na podwórku zapanował bałagan i hałas. Zwierzęta kłóciły się ze sobą – świnki wyzywały kózki, 

kaczki wyzywały kurki, a koniki podstawiały kopytka owieczkom i rżały ze śmiechu, gdy te przewracały się. Nie 

myślały o tym, że komuś może stać się krzywda. Zapominały o magicznych słowach. Nie potrafiły już bawić się 

razem, krzyczały na siebie, hałasowały i przestały uśmiechać się do siebie. Były dla siebie niemiłe, co bardzo 

cieszyło ZŁOŚĆ. Zwierzątka zapomniały również o swoim ogrodzie, o kwiatkach, pięknych jak tęcza, które 

powoli stawały się coraz brzydsze i już tak nie pachniały. 

Wieść o hałaśliwym i skłóconym podwórku rozniosła się po całym świecie i dotarła do dobrej, wiosennej 

wróżki, która postanowiła pomóc zwaśnionym zwierzętom. Zasmuciła się bardzo ujrzawszy ogródek pełen 

zwiędniętych kwiatów oraz wykrzywione od złości miny zwierzątek. Czarodziejka prosiła zwierzęta, by zmieniły 

swoje postępowanie, prosiła ZŁOŚĆ, by ta opuściła wiejskie podwórko i odeszła daleko ,daleko…ale ani 

zwierzątka, ani ZŁOŚĆ nie słuchały jej. Wtedy wróżka podarowała zwierzętom magiczne pudełko i poprosiła, 

by złapały w nie ZŁOŚĆ. Zwierzątka bardzo ucieszyły się z prezentu ,ponieważ były już bardzo zmęczone 

ciągłymi kłótniami. Gdy ZŁOŚĆ spała, złapały ją i włożyły do pudełka. W pudełku Złość zamieniła się w coś 

miłego i przyjemnego, w coś, co pozwoliło zwierzętom zrozumieć, że o wiele przyjemniejsze jest życie w zgodzie, 

gdzie nie ma hałasu, kłótni i gdzie panuje przyjaźń… 

Na wiejskim podwórku znowu zapanował ład i porządek… 

 

Polecenie: Porozmawiaj na temat bajki. Spróbuj opowiedzieć, co zdarzyło się na wiejskim podwórku.  

Pytania: 

- Kto wkradł się na podwórko? 

- Jak zaczęły zachowywać się zwierzęta? 

- Kto pomógł zwierzątkom w potrzebie? 

 

 

fa fu fi fe fo fy 



4. Zabawa ruchowa „zwierzątka”.  

Dzieci naśladują sposób chodzenia wybranych przez siebie zwierzątek. Mogą wydawać również odgłosy. 

 

5. Ćwiczenia dykcji. Dziecko powtarza krótki tekst: 

Siedzi kura na koszyku, liczy jajka do szyku. Pierwsze jajko, drugie jajko… do 10. 

 

6. Zabawa dydaktyczna „Jak się nazywa?”.  

Rodzic opisuje zwierzątko, dziecko odpowiada o jakie zwierzątko chodzi. Proszę o opis przynajmniej pięciu 

zwierzątek. 

 

7. " W zagrodzie Małgosi"-bajka ortofoniczna E. Michałowskiej. Rodzic czyta, a dziecko próbuje 

naśladować wymienione zwierzątko. 

 

Wieczorem w zagrodzie ciocia Małgosi 

każde zwierzątko o jedzenie prosi. 

Piesek szczeka: Hau, hau, hau. 

Kotek miauczy: Miau, miau, miau. 

Kura gdacze: Kod, ko, dak. 

Kaczka kwacze: Kwa, kwa, kwa. 

Gąska gęga: Gę, gę, gę. 

Ona też chce najeść się. 

Owca beczy: Be, be, be. 

Koza meczy: me, me, me. 

Indor gulgocze: Gul, gul, gul. 

Krowa ryczy: Mu, mu, mu. 

Konik parska: Prr, prr, prr. 

A pies warczy: Wrr, wrr, wrr. 

I tak gra orkiestra ta gra, 

aż Małgosia jeść im da. 

 

8. Zabawa matematyczna „Policz” (dodawanie i odejmowanie w zakresie 10) 

- dowolne liczmany 

Zadanie 1: Gospodyni poszła do kurnika po jajka. Dzisiaj kury zniosły 7 jajek dużych i 2 małe. Ile gospodyni ma 

jaj w koszyku? Spróbuj zapisać działanie za pomocom cyfr i liczmanów. 

Zadanie 2: Mama piecze ciasto. Ma na stole 10 jajek. 3 jajka wbiła do ciasta, ile jajek jest zostało? Spróbuj zapisać 

działanie za pomocom cyfr i liczmanów. 

Polecenie: Proszę samodzielnie wymyślić cztery zadania na dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 i napisać do 

nich działania (można zilustrować). 



Ćwiczenia w książkach: 

 Sześciolatki – karta pracy część 3 strona 86-89 

 Pięciolatki – karta pracy część 3 strona 74-75 + dowolna strona w książce „Przygotowanie do 

czytania, pisania i liczenia” 

 Ćwiczenia poranne – zabawa z wykorzystaniem rymowanek. Dziecko wskazuje wymienione części 

ciała (wolno, szybko itd.) 

I. Ręka, stopa, kark i włosy 

- to jest twoje ciało! 

Szyja, łydka, biodra, brzuch 

- czy to jest za mało? 

Łokcie, oczy, uszy, nos 

- ciało jest wspaniałe! 

Uda, broda, czoło, bark 

- wszystko jeszcze małe. 

 

II. Wstajemy, wstajemy, 

Rączki wyciągamy, 

Nóżki wyciągamy 

I szybko siadamy. 

 + wyjście na dwór – obserwacja pogody i zmian w przyrodzie. 

 

Dzień III 

 

1. Piosenka „Dziwne rozmowy” – dalsza próba nauki tekstu metodą ze słuchu. 

 

2. Zabawa „Ukryty wyraz”.  

Rodzic chowa w domu różne literki, dziecko je odszukuje i układa z nich wyrazy, odczytuje. 

3. Wiersz „Na wiejskim podwórku” S. Kraszewskiego.  

 rozmowa na temat wiersza 

 próba przyporządkowania dorosłego zwierzęcia do jego potomka (jak nazywają się młode: kota, 

konia, kury, psa, świni, krowy….) – w celu łatwiejszego zapamiętania zachęcam do obejrzenia 

krótkiego filmiku o dzieciach zwierząt na wsi: https://www.youtube.com/watch?v=E5bWIQo182c 

 

Na podwórko dumne matki prowadziły swoje dziatki: 

Krowa- łaciate cielątko 

Koń- brązowe źrebiątko 

Świnka- różowe prosiątko 

Kurka- pierzaste kurczątko 

Kaczka- płetwiaste kaczątko 

Każda prowadzi swoje dzieciątko! 

 

Wtem ujrzały pieska Burka, który urwał się ze sznurka. 

Tak się bardzo przestraszyły, że aż dzieci pogubiły. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=E5bWIQo182c


Krowa- łaciate cielątko 

Koń- brązowe źrebiątko 

Świnka- różowe prosiątko 

Kurka- pierzaste kurczątko 

Kaczka- płetwiaste kaczątko 

Każda prowadziła swoje dzieciątko! 

Każda zgubiła swoje dzieciątko! 

 

Wtem gospodarz konna furką wjechał prosto na podwórko. 

Zszedł czym prędzej ze swej furki, zamknął Burka do komórki. 

Lamentują biedne mamy: „Co my teraz zrobić mamy?” 

 

Wtem z kryjówek wyszły dziatki, odnalazły swoje matki: 

Krowa- łaciate cielątko 

Koń- brązowe źrebiątko 

Świnka- różowe prosiątko 

Kurka- pierzaste kurczątko 

Kaczka- płetwiaste kaczątko 

Każda prowadzi swoje dzieciątko! 

Znalazło mamę każde dzieciątko! 

 

4. Zabawa ruchowa „Koniki” – dziecko ilustruje ruchem tekst piosenki. 

https://www.youtube.com/watch?v=r8qvgiG0GXA 

Noga goni nogę 

Biegają koniki 

Stukają kopytka 

W rytm muzyki 

Jedna noga tupie: tup, tup, tup 

Druga noga stuka: stuk, stuk, stuk 

Konik sobie skacze: hop, hop, hop 

Koniku w drogę! Wio… 

 

5. Ćwiczenia oddechowe – Bierzemy słomkę i za jej pomocą przenosimy papierowe ziarenka z jednego 

miejsca na drugie. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r8qvgiG0GXA


6. Zabawa słowna „Sylaby na opak” 

Mówimy dziecku wyraz sylabizując go od tyłu, a zadaniem jego jest odgadnąć o jakie słowo chodzi np.: wa – kro 

= krowa, ra – ku = kura, czę – kur = kurczę, bię – źre = źrebie, nik – kur = kurnik. Można samemu stworzyć inne 

połączenia sylab. 

 

Ćwiczenia w książkach: 

 Sześciolatki – karta pracy część 3 strona 90-93 

 Pięciolatki – karta pracy część 3 strona 76-78 + dowolna strona w książce „Przygotowanie do 

czytania, pisania i liczenia” 

 Ćwiczenia poranne – 1. rodzic z dzieckiem siadają na podłodze, tyłem do siebie, nogi mają zgięte 

w kolanach. Pchają się nawzajem plecami, starając się pokonać ich opór. 2. Rodzic kładzie się 

przodem (na brzuchu), ręce trzyma obok ciała. Dziecko próbuje przewrócić rodzica na plecy. Potem 

dziecko kładzie się na brzuchu, a rodzic stara się odwrócić je na plecy. + wyjście na dwór – dziecko 

próbuje znaleźć jak najwięcej oznak wiosny na swoim podwórku. 

 

Dzień IV 

1. Utrwalenie tekstu piosenki „Dziwne rozmowy” 

 

2. Wyszukiwanie w tekście bohaterki tygodnia, literki F – małej i wielkiej. (dowolny tekst, np. z gazety). 

 

 

3. Rozwiazywanie zagadek – dziecko ma za zadanie odgadnąć o jakie zwierzątko chodzi. 

 

 Kiedy pędzę, galopuję, powiew wiatru w nozdrzach czuję. Jeśli cukru kostkę dasz, miejsce na mym 

grzbiecie masz. 

 

 Czarne, białe i łaciate, spotkasz je na łące latem, nikt przed nimi nie ucieka, dać Ci mogą dużo 

mleka. 

 

 Co to za damy żyją w chlewiku? Grube, różowe, jest ich bez liku. Małe oczka, krótkie ryjki mają i 

zawsze chrum, chrum, chrumkają. 

 

 

 Dość nerwowe jestem zwierzę, jeśli na łące nie leżę. Walczę z toreadorami, a  ciosy zadaję rogami. 

 

 Nie na polu, nie pod miedzą, lecz na hali trawkę jedzą. Wełniane kubraczki mają, wełnę na sweterki 

dają. 

 

 

 Wytworny jest niebywale, czerwone nosi korale. Gdy na drodze mu ktoś stanie, to usłyszysz ... 

gulgotanie. 

 

4. Rozmowa z dzieckiem o tym, po co prowadzimy hodowlę zwierząt na wsi. 

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

Pytania: 

- jakie znacie zwierzęta hodowane na wsi? 

- Po co mamy owcę, barana, krowę, kury, gęsi, kaczki? 

 

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


Zadania: 

- Dziecko ma za zadanie zilustrować, jakie produkty mamy dzięki wybranemu zwierzątku. 

- Jeśli ktoś z Was ma jakieś zwierzątko, może przesłać nam jego zdjęcie i napisać kilka słów o nim. 

- Zróbcie razem z rodzicami jakąś dowolną potrawę, w której wykorzystacie produkt, który mamy dzięki 

zwierzętom, np.: budyń, naleśniki, twarożek ze szczypiorkiem).  

 

5. Zabawa matematyczno-językowa – układamy wyrazy. 

        

k o a t r w u g 

 

Dzieci nazywają figury, odczytują przypisane im litery. Potem odszyfrują ukryte wyrazy. 

   

   

 

    

    

 

     

     

 

     

     

- Możemy sami wymyśleć kolejne przykłady szyfrów. 

 



6. Zabawa matematyczna „Policz i pokaż”.  

Dziecko ma kartoniki z cyframi od 1 do 10. Rodzic czyta krótką rymowankę, w której występuje liczebnik, a 

zadaniem dziecka jest pokazać kartonik z cyfrą, która określa ilość zwierzątek, np.:  

- Małe świnki trzy kwiczą: kwi, kwi, kwi;  

- Idą drogą dwa kurczaki, oglądają polne maki;  

- Cztery białe koty mają czarne łaty;  

- Sześć gąsiątek po stawie pływało;  

- W stajni pięć koników stało i się siankiem zajadało;  

- Dziewięć krówek muczało, bo pić im się chciało;  

- Siedem baraków małych na łące brykało;  

- Osiem królików noskami ruszało, sianko wąchało. 

 

7. Ćwiczenia w książkach: 

 Sześciolatki – karta pracy część 3 strona 94-96 

 Pięciolatki – karta pracy część 3 strona 79-80 + dowolna strona w książce „Przygotowanie do 

czytania, pisania i liczenia” 

 Ćwiczenia poranne – rodzic z dzieckiem spacerują po pomieszczeniu, co chwilę zatrzymują się i 

wykonują królewskie ukłony. Naśladują zakładanie ciężkiej rycerskiej zbroi na poszczególne części 

ciała. Naśladują rycerzy przechodzących po kamieniach przez rzekę: przeskakują z nogi na nogę, 

stają na jednej nodze, wymachują rękoma. Chodzą po pomieszczeniu przyjmując królewską 

postawę + wyjście na dwór – zabawa z piłką albo jazda na rowerze. 

 

 

 

 

 

 

 

8. Prace plastyczne do wyboru: 

 

 „Kot” – mozaika (wycinamy kota, ozdabiamy kawałkami materiałów, wełną itp., oczy robimy z 

guzików), 

  „Królik” – wycinamy królika, doklejamy mu nos, rysujemy oczka po obu stronach oraz pyszczek 

i wąsiki. Ogonek robimy z waty, przypinamy u dołu królika spinacz do bielizny, który będzie 

wyglądał jak łapki króliczka. Można też ozdobić go dowolni





 


