
Praca zdalna dla grupy 5-6 latków (ŻABKI) od 20.04. do 24.04.2020r. 

 

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. 

Dbamy o Ziemię 

Dzień I 

1. Improwizacja ruchowa przy muzyce – dziecko wsłuchuje się w rytm muzyki i jej nastrój, naśladuje 

ruchy i figury taneczne.  

https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M 

2. Opowiadanie „Historia pewnej żaby” - audiobook 

https://www.youtube.com/watch?v=byBEH-3U5BQ 

Zadanie do filmiku – Rozmowa na temat opowiadania.  

3. Cykl rozwojowy żaby  

 

Polecenie: Zapoznaj się z obrazkiem i spróbuj odczytać napisy. 

 

4. Słuchanie ciekawostek na temat żaby 

https://www.youtube.com/watch?v=gfKhRnQu-PU 

Bohaterką dzisiejszego tygodnia będzie literka Ż jak żaba! 

mailto:ppplatus@gmail.com
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5. Wprowadzenie litery Ż – małej, wielkiej, drukowanej i pisanej. 

 

- Analiza i synteza słuchowa słowa żaba 

Dzielimy wyraz żaba na sylaby, klaszcząc ża-ba, Potem wyraz żaba dzielimy na głoski. Głoskujemy, wymawiają 

po kolei każdą głoskę, z jakich składa się wyraz żaba ż-a-b-a. Pytamy dziecko jaką głoskę słyszymy na początku 

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

( np. żuk) w środku ( np. drużyna) na końcu wyrazu (np. krzyż).  

 

 - Budowanie schematu słowa fotel 

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

układamy. Kartonik niebieski oznacza spółgłoskę, czerwony samogłoskę.   

  

  

      ż              a               b             a            

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

piszemy wielką literą (Żaneta, Żaklina) 

 

 

Obraz graficzny litery Ż i sposób jej pisania 

 

- Pisanie literki Ż – w powietrzu, na kartce papieru, na tacy z kaszą, na dywanie, na plecach mamy lub taty. 

Możecie ją ozdobić według własnego pomysłu. 

 



 

 

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

Do podanych sylab dopisz odpowiednie wyrazy lub narysuj. 

- Zadanie – Spróbuj odczytać wyrazy rozpoczynające się głoską ż. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Zadanie – Uzupełnij luki w wyrazach. 

.......aba      wa…….ka       aba…….ur       gara…….e       je…….yny 

       le…….ak       pla…….a       twaro……ek       mał…….e     

   

6. Zabawa przy piosence „My jesteśmy żabki” – dzieci mogą naśladować ruchy żabek. 

        https://www.youtube.com/watch?v=bSvnVcfC3-s          

 

7. Zabawa – gramy w zielone 

Dziecko przykleja sobie zielony listek do ubrania. Rodzic zadaje mu pytanie „Grasz w zielone?”, dziecko 

odpowiada „Gram”. Kolejne pytanie rodzica „Masz zielone?”, dziecko odpowiada „Mam”. Dziecko wymienia 

rzecz, która jest zielona, potem role się zmieniają i to dziecko zadaje pytanie, a rodzic odpowiada. Zabawa toczy 

się, aż zabraknie pomysłów (nie można ich powtarzać) np. zielony ogórek, zielona sałata itp.. 

 

8. Praca plastyczna: „Żaba z kółek”  

https://www.youtube.com/watch?v=257DwGShF90 

Wykorzystujemy różnorodne materiały plastyczne (takie jakie mamy w domu).  

 

Ćwiczenia w książkach: 

 Sześciolatki – karta pracy część 4 strona 4-7, książka strona 61 (obejrzyj obrazki) 

 Pięciolatki – karta pracy część 4 strona 3-5 + dowolna strona w książce „Przygotowanie do 

czytania, pisania i liczenia” 

 Ćwiczenia poranne – zabawa ruchowa „bocian i żaby” (dziecko skacze naśladując skoki żaby, na 

hasło „bocian” wskakuje w wyznaczone miejsce) + wyjście na dwór – zobaczcie czy na waszym 

podwórku nie zagościła żaba? A może uda wam się zobaczyć lecącego bociana?  

 

Dzień II 

1. Wiersz „Żaba” J. Brzechwy – próba przeczytania przez dzieci wiersza. 

Rodzic pokazuje obrazki z tekstem, dziecko słucha, a następnie próbuje odczytać i zapamiętać tekst. Próbuje 

nauczyć się go na pamięć. (Przynajmniej dwóch zwrotek) 

https://www.youtube.com/watch?v=e_0Tgqbdy6Y 

Pewna żaba 

Była słaba, 

Więc przychodzi do doktora 

I powiada, że jest chora. 

 

Doktor włożył okulary, 

Bo już był cokolwiek stary, 

https://www.youtube.com/watch?v=bSvnVcfC3-s
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Potem ją dokładnie zbadał, 

No, i wreszcie tak powiada: 

 

„Pani zanadto się poci, 

Niech pani unika wilgoci, 

Niech pani się czasem nie kąpie, 

Niech pani nie siada przy pompie, 

Niech pani deszczu unika, 

Niech pani nie pływa w strumykach, 

Niech pani wody nie pija, 

Niech pani kałuże omija, 

Niech pani nie myje się z rana, 

Niech pani, pani kochana, 

Na siebie chucha i dmucha, 

Bo pani musi być sucha!” 

 

Wraca żaba od doktora, 

Myśli sobie: „Jestem chora, 

A doktora chora słucha, 

Mam być sucha – będę sucha!” 

 

Leczyła się żaba, leczyła, 

Suszyła się długo, suszyła, 

Aż wyschła tak, że po troszku 

Została z niej garstka proszku. 

 

A doktor drapie się w ucho: 

„Nie uszło jej to na sucho!” 

 

 

 

 

 

 



2. Oglądanie albumów, książek, czasopism związanych z roślinnością Polski. 

 

Polecenie – Przyjrzyjcie się mapie Polski. Przedstawia ona ilość lasów w naszym kraju. Im ciemniejszy odcień 

zielonego, tym więcej terenów zielonych. Z pomocą rodziców sprawdźcie czy na terenie naszej miejscowości 

występuje dużo terenów zielonych.  

Ciekawostka – Na terenie naszego kraju najwięcej jest lasów mieszanych. (są tam drzewa liściaste i lglaste)  

Zadanie - Odpowiedz na pytanie: Co to jest las? Z czym ci się kojarzy? Komu i po co są potrzebne drzewa? Zrób 

to za pomocą zabawy graficznej „drzewo” (każdą odpowiedź zapisz lub narysuj na liściu i przyczep go do gałęzi, 

np. las to ptaki) 



 

 

3. Przygotowanie do wirtualnej wyprawy do lasu 

Zapraszam Cię na wycieczkę do lasu. Zanim tam jednak wyruszysz, musisz poznać kilka zasad, najważniejsza z 

nich to, że możesz tam pójść tylko z osobą dorosłą. Przeczytajcie z rodzicami wierszyk, aby zrozumieć potrzeby 

i zasady lasu. 

„Strażnicy przyrody” A. Widzowska 

Kuku, kuku! – echo niesie 

To kukułkę słychać w lesie. 

- Kuku, czekam! Kuku, dzieci! 

Czy sprzątniecie swoje śmieci? 

Płaczą sarny i jeżyki: 



- Ach! Zamienią las w śmietniki! 

 

Rudy lisek wyszedł z norki. 

- Dzieci to są mądre stworki. 

O! Zbierają już butelki 

i zakrętki, i papierki. 

Wiedzą, że ze szkiełka w lesie 

Straszny pożar się rozniesie! 

 

Hyc! Wyskoczył zając Kicek. 

- Chcecie poznać tajemnice? 

Każdy maluch las szanuje 

i porządku w nim pilnuje. 

Wie, że drzewo i roślina 

oczyszczają dym z komina. 

 

- Prawda – szepnął wilczek młody. 

- Dzieci bronią swej przyrody. 

Nikt nie goni nas patykiem 

I nie płoszy zwierząt krzykiem. 

Po mrowiskach też nie skaczą.  

Przecież wtedy mrówki płaczą. 

 

 

Zadanie – Odgadnij i zapisz nazwy trzech rzeczy, które mogą ci się przydać podczas wycieczki do lasu. 

 

            k l P c e a                       a u L p                      p K m s o a 

                  

 

 

Przygotuj sobie również niezbędny ekwipunek (plecak, napój, prowiant, notes i ołówek od robienia notatek, 

lornetkę, przewodnik) oraz odpowiedni strój na wycieczkę, dostosowany do pory roku, wygodne buty. Wchodząc 

do lasu zapoznaj się z treścią tablic informacyjnych. Oto przykładowe tablice: 

 



 

 

 

Las tworzą nie tylko drzewa, ale także krzewy i rośliny zielone. Przyjrzyj się obrazkowi i zobacz jak 

różnorodny jest las. 

 

 

Ciekawostka – Królową polskich lasów jest sosna, a królem dąb. 



 

 

 

 

Ciekawostka – Najgrubszą w Polsce sosną, jest sosna, którą nazwano Waligórą. Obwód jej pnia wynosi 620 

cm. Możesz poprosić rodzica, żeby zilustrował ci za pomocą sznurka jej obwód. 

Ciekawostka – Najwyższymi drzewami w Polsce są jodły. Osiągają około 50 metrów wysokości. Na świecie 

najwyższy jest eukaliptus królewski, który rośnie w Australii i osiąga wysokość około 150 metrów. 

 

Zagadka matematyczna - Ile razy jodły są niższe od eukaliptusów? Poproś rodziców o pomoc w obliczeniu? 

 

4. Krótki filmik o lesie – Wędrówki Skrzata Borówki 

https://www.youtube.com/watch?v=54Rv8Dlm5m4 

 

Pytania do filmiku: 

- Czego dowiedziałeś się od Skrzata Borówki? 

- Jakie zwierzęta spotkał na swojej drodze skrzacik? 

- Co ciekawego zobaczył jeszcze w lesie? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=54Rv8Dlm5m4


5. Wpisz nazwę drzewa lub krzewu z którego pochodzi dany liść. Następnie podziel nazwy drzew na 

sylaby i głoski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Praca plastyczna „Leśny Piotruś” 

Przygotuj sobie 25 czystych kartek o wymiarach 7 cm x 10 cm, wymyśl sobie 12 par rysunków (np. gniazdo – 

ptak, orzech – wiewiórka). Postać Piotrusia – dowolna. Jest to praca na cały tydzień. 

 

 

 



Ćwiczenia w książkach: 

 Sześciolatki – karta pracy część 4 strona 3, 8 i 9 

 Pięciolatki – karta pracy część 4 strona 6-7 + dowolna strona w książce „Przygotowanie do 

czytania, pisania i liczenia” 

 Ćwiczenia poranne – zabawa „Wielkoludy i krasnale” (dziecko porusza się małymi kroczkami jak 

krasnal, nogi ma ugięte w kolanach, kiedy naśladuje wielkoluda, ręce prostuje do góry i chodzi 

mocno tupiąc o podłogę) 

 + wyjście na dwór – obserwacja kwitnących drzew. Czy zauważyłeś jakieś zmiany w ciągu tego 

tygodnia? 

 

Dzień III 

 

1. Kolejny dzień wędrówki po lesie  

Las tworzą nie tylko rośliny, ale również zwierzęta. Zapoznaj się z obrazkiem. Czy poznajesz jakieś zwierzę? 

Spróbuj opowiedzieć, co widzisz na obrazku i policz ile jest zwierząt. 

 

Polecenie – Przyjrzyj się obrazkom i odczytaj podpisy. Podziel na sylaby i głoski nazwy zwierząt. Czy pamiętasz, 

które zasypiają na zimę? Których lepiej nie spotkać na swojej drodze? 

 



 

 

Ciekawostka – W lesie trudno jest zaobserwować dzikie zwierzęta, ale łatwo zauważyć ich ślady. (Obejrzyj 

filmik, aby dowiedzieć się czegoś więcej o mieszkańcach lasu) 

https://www.youtube.com/watch?v=xq0G77OC5NM&t=11s 

Zagadka – Jednym z mieszkańców jest … (ale o tym dowiesz się kiedy rozwiążesz zagadkę.) 

Jestem mała, mieszkam w lasach, parkach, ale i pod płytą chodnikową. Żyjemy w bardzo dużych rodzinach, 

bardzo lubimy pracować. Gdy spacerujesz po lesie lub parku, pamiętaj o nas i staraj się nas nie rozdeptać. 

2. Praca plastyczna „mrówka” – wykorzystując plastelinę i patyczki wykonaj model mrówki. 

 

 

3. Dokończ znane powiedzenia o zwierzętach 

 

 Wolny jak ………………………….. 

 

 Pracowity jak ……………………… 

 

 

 Wierny jak ………………………… 

 

 Odważny jak ………………………. 

 

 

 Silny jak ………………………….... 

 

 Zwinny jak ………………………… 

 Zdrowy jak ………………………… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xq0G77OC5NM&t=11s


 Mądry jak ………………………….. 

 

 
4. Sylwety zwierząt – rozpoznaj je po charakterystycznym wyglądzie i ułóż wyrazy z rozsypanki literowej.  

                  n r S a a                                                k z i D                                          s i L  

 

                    w o S a                                                                     i W k l 

 

 

5. Zadania matematyczne 

1.Na gałęzi siedziało 10 ptaków. Dwa z nich odleciały. Ile ptaków siedzi na gałęzi? Zapisz i zilustruj działanie. 

 

2.Wiewiórka trzyma w łapce 3 szyszki. Zaniesie je do dziupli, na ziemi leży jeszcze 7 szyszek, które również 

zaniesie do dziupli. Ile szyszek zebrała wiewiórka? Zapisz i zilustruj działanie. 

 

3.W norce mieszkało razem 8 lisów. Mama lisica i tata lis. Ile mieli dzieci? Zapisz i zilustruj działanie. 

 

4.W gnieździe było 8 jajeczek. Kukułka podrzuciła 2 jajeczka. Ile jest teraz jajeczek w gnieździe? Zapisz i zilustruj 

działanie. 

 

6. Leśna piosenka – dziecko tańczy w rytmie piosenki i naśladuje odgłosy występujących zwierzątek. 

https://www.youtube.com/watch?v=qUld9nm3wts 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qUld9nm3wts


Ćwiczenia w książkach: 

 Sześciolatki – karta pracy część 4 strona 10 i 11 

 Pięciolatki – karta pracy część 4 strona 10 i 11  

 Ćwiczenia poranne – „poskacz jak..” (dziecko naśladuje sposób poruszania się wymienionych 

zwierząt = żaby, zająca, czapli, lisa, kaczki)  + wyjście na dwór – dziecko próbuje zrobić 

doświadczenie z mrówką. Szuka mrówki, następnie kładzie szyszkę bądź patyczek i obserwuje. 

Potem kładzie chusteczkę zamoczoną w słodkiej wodzie lub cukierek. Zaobserwuj co się stanie.  

 

 

Dzień IV 

 

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

 

2. Rozwiąż krzyżówkę 

 

 

 

 

     1.        

   2.          

3.            

     4.        

   5.          

    6.         

 

 

1.Ulubiony kolor wiosny. 

2.On jest dziki, on jest zły, on ma bardzo ostre kły. 

3……. Bałtyckie 

4.W tym miesiącu rozpoczyna się wiosna. 

5. Wyrzucaj je zawsze do kosza. 

6. Mówi się o nim, że to dom zwierząt. 

 

 

 

3. Zadanie „Co szkodzi a co pomaga naszej Ziemi?” 



Dopasuj ilustracje, które przedstawiają właściwe i niewłaściwe zachowanie wobec środowiska. Jeżeli masz 

inne pomysły, możesz je narysować lub napisać. 

 

4. Filmik „W kontakcie z naturą” – rozmowa na temat ekologii i właściwego zachowania się wobec 

planety Ziemi. 

https://www.youtube.com/watch?v=zleExE18fqQ 

 

5. Rozsypanka wyrazowa – Ułóż zdania zgodnie z kolejnością. (Pamiętaj, że zdania rozpoczynamy od 

wielkiej litery i kończymy kropką) 

planeta       Ta        dom.       twój       to 

 

 nie      Bez      życia.     ma      wody 

 

pal      dzieci,       nie      Kochasz      śmieci. 

 

6. Piosenka „Świat w naszych rękach”- uważnie wsłuchaj się w tekst piosenki. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=zleExE18fqQ
https://www.youtube.com/watch?v=pRNtFXew_VE


Zadanie – Podane wyrazy przyporządkuj do odpowiednich koszy. Możesz poprosić o pomoc rodziców w 

przeczytaniu napisów. 

 

 

 

słoik             plastikowa butelka          gazeta         opakowanie po serku 

     

   papierek od cukierka        szklana butelka         pudełko tekturowe 

 

                     torebka foliowa                 nakrętka od butelki 

  

 

Zadanie- Narysuj po jednym przedmiocie lub rzeczy, które należy wrzucać do odpowiedniego pojemnika. 

 

 

 

7. Policz i pomaluj odpowiednim kolorem rysunek 

  

 



 

 

 

 

8. Wykonaj działania  

 

 



 

Ćwiczenia w książkach: 

 Sześciolatki – karta pracy część 4 strona 12-13 

 Pięciolatki – karta pracy część 4 strona 8 + dowolna strona w książce „Przygotowanie do czytania, 

pisania i liczenia” 

 Ćwiczenia poranne – dziecko naśladuje wykonywanie różnych czynności domowych, np. myje 

podłogę, zamiata, wyciera kurze, myje okna + wyjście na dwór – sprzątanie podwórka ze śmieci 

 

 

Dzień V 

 



1. Piosenka „Świat w naszych rękach” – utrwalenie wiadomości na temat ekologii 

 

2. Zabawa z wykorzystaniem rymowanki – dziecko może klaskać, podskakiwać mówiąc tekst 

rymowanki, a także z podziałem na sylaby. 

 

Żeby w pięknym świecie żyć,  

trzeba dbać o niego. 

Dać przyrodzie zdrową być 

to zależy od każdego. 

 

3. Quiz wiedzy ekologicznej 

Zadanie – Wymień dwa sposoby: 

 Oszczędzania wody 

 Dbania o czystość powietrza 

 

 

Zadanie – Wybierz i nazwij pojazdy, które nie zanieczyszczają powietrza: 

 żaglówka, motor, autobus 

 rower, ciężarówka, samolot 

 hulajnoga, samochód 

 

Zadanie – Wybierz zwierzęta chronione w Polsce: 

 kozica, gołąb, zając 

 niedźwiedź, wróbel, sarna 

 wilk, mysz, kot 

 

Zadanie – odpowiedz na pytania: 

 Co to jest makulatura? Czy są to stare gazety, stare meble, a może niepotrzebne leki? 

 Co to są odpady? Czy są to rzeczy do jedzenia, do ubrania, a może do wyrzucenia? 

 Co to jest recykling? Czy to wyścig samochodowy, przyjęcie urodzinowe, a może ponowne przetworzenie 

zużytych rzeczy, np. puszek, butelek? 

 Co można robić w lesie? Krzyczeć i straszyć zwierzęta, odpoczywać, zbierać grzyby i jagody? 

 Co powstaje z przetworzenia makulatury? Nowe zeszyty i książki, leki, a może buty? 

 Gdzie można wyrzucać śmieci? Pod łóżko, do kosza czy na chodnik? 

 Jak dbać o miasto?  

 Gdzie jadą zużyte butelki i kubeczki po serkach? 

 Co stanie się z mnóstwem gazet, które są już przeczytane? 

Jeśli udało ci się odpowiedzieć na te pytania to zasługujesz na miano prawdziwego przyjaciela przyrody. 

Dlatego też należy ci się dyplom „Przyjaciel przyrody” (jak wrócisz do przedszkole to podpiszę ci dyplom) 

 



 

4. Zabawa ruchowa z wykorzystaniem gazet 

Dziecko bierze gazetę, dmucha na nią, aby poruszała się jak chorągiewka na wietrze. Potem stuka w gazetę, 

naśladuje odgłosy deszczu. Dziecko chowa się pod gazetą naśladując trzymanie parasola, przeskakuje 

między rozłożonymi gazetami „taniec na gazecie”. 

 

5. Praca plastyczna 

Wykonanie dowolnego instrumentu muzycznego z butelki po jogurcie. Możemy ją wypełnić grochem, 

ryżem, kaszą. Ozdabiamy według własnego uznania. 

 

Ćwiczenia w książkach: 

 Sześciolatki – karta pracy „Czytam, piszę, liczę” strona 78-79, „Cyfry i litery” literka Ż 

 Pięciolatki – karta pracy część 4 strona 9 + dowolna strona w książce „Przygotowanie do czytania, 

pisania i liczenia” 

 Ćwiczenia poranne – https://www.youtube.com/watch?v=351fw50UOn8 (dziecko wykonuje 

ćwiczenia zgodnie z tekstem piosenki) + wyjście na dwór – obserwowanie małych zwierzątek 

żyjących na podwórku 

https://www.youtube.com/watch?v=351fw50UOn8

