
 

 

 

Grupa VI „Biedronki”                (15.04.2020r – 17.04.2020r) 

Drodzy Rodzice!!! 

Ponownie przesyłamy Wam pomysły na zajęcia, które możecie realizować ze 

swoimi dziećmi. Informujemy, że na stronie naszego przedszkola zamieszczamy 

różnego rodzaju zabawy, zadania oraz karty pracy. Nie są one obowiązkowe do 

wykonania przez dzieci, są to tylko nasze propozycje, które możecie Państwo 

wykonywać w miarę swoich możliwości. 

 

Informacja: 

Pytania dotyczące pracy z dziećmi prosimy kierować do nauczycielek 

grupy: 

Bożena Janicka:  tel: 697 993 521;    e-mail: bozenajan1@o2.pl 

Jagoda Błaszczak:  tel: 602 104 108; e-mail: jagoda_blaszczak@poczta.fm 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Treści programowe: 

Przyroda 

Przyroda wiosną 

 Poznawanie, w sposób bezpośredni (wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego) lub pośredni (film, 

książka), zwierząt hodowanych na wsi – zarówno osobników dorosłych, jak i ich potomstwa; nazywanie ich 

miejsc zamieszkania; naśladowanie ruchów i głosów. 

 Wyjaśnienie roli zwierząt hodowanych na wsi – określanie korzyści, jakie ma człowiek z ich hodowli (np. 

Gęś – pierze, baran – wełna itp.). 

W świecie techniki 

Działalność konstrukcyjno-techniczna 

 Poznawanie różnych narzędzi, bezpieczne korzystanie z nich. 

Aktywność językowa 

Słownictwo 

 Stosowanie pojęć ogólnych (np.: ubrania, owoce, zwierzęta itp.). 

Przygotowanie do pisania 

 Dysponowanie sprawnością całego ciała, w tym sprawnością rąk. 

 Wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych. 

 Budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania. 

Elementy matematyki. 

Mierzenie długości, szerokości, wysokości 

 Mierzenie długości (szerokości) za pomocą sznurka, dłoni, stopa za stopą, krokami. 

Działalność plastyczna 

Zainteresowania plastyczne 

 Poznawanie za pomocą dotyku różnych faktur papieru: szorstki, gładki, śliski, chropowaty itp. 

 Malowanie palcem, dłonią, gąbką, dużym pędzlem i małym pędzlem na papierze o różnych formatach, z 

wykorzystaniem całej powierzchni. 

 Dbanie o estetykę prac plastycznych i otoczenia, w których powstają. 

W świecie sztuki – muzyka  

Muzyka i śpiew  

 Śpiewanie (indywidulanie i w grupie) poznanych piosenek. 

Instrumenty perkusyjne 

 Akompaniowanie do piosenek na instrumentach perkusyjnych lub różnych przedmiotach, indywidulanie lub 

grupowo (orkiestra). 

Aktywność ruchowa 

Sprawność ruchowa 

 Uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych  

Wokół przedszkola. Program wychowania przedszkolnego oparty na warstwicowej koncepcji wychowania 

Stefana Kunowskiego, Grupa MAC S.A. 2018 (s. 33, 42, 43, 46, 4954, 65, 75, 82, 96, 109–111, 114, 116). 

 

Wiosna na wsi 

1 Tyle stóp, tyle 

kroków 
 Długi, krótki – ćwiczenia w 

mierzeniu długości. 

 Ćwiczenia gimnastyczne  

− rozwijanie umiejętności mierzenia, 

− mierzenie długości stopami, krokami, 

− rozwijanie sprawności fizycznej. 

I 8, IV 13 

2 Makieta 

wiejskiego 

podwórka 

 Po co hodujemy zwierzęta? – 

ćwiczenia i zabawy. 

 Wspólne wykonanie makiety 

wiejskiego podwórka. 

− poznawanie produktów otrzymywanych od 

zwierząt z wiejskiego podwórka, 

− utrwalanie nazw zwierząt z wiejskiego 

podwórka, 

− rozwijanie sprawności manualnej, 

− zachęcanie do wspólnego działania. 

IV 7, IV 8 

IV 18 

3 Wiosenne prace na 

wsi 
 Rozmowa na temat 

wiosennych prac na wsi. 

 Ćwiczenia gimnastyczne  

− rozwijanie mowy, 

− poznawanie narzędzi ogrodniczych potrzebnych 

na wsi i ich zastosowania, 

− rozwijanie sprawności fizycznej. 

II 7, III 9, 

IV 2, IV 8 

 

 



Temat dnia : Tyle stóp, tyle kroków 15.04.2020r(środa) 

Drodzy Rodzice dzisiaj proponujemy Wam abyście porozmawiali ze swoimi dziećmi na temat 

zwierząt żyjących w wiejskich gospodarstwach. Przygotowałyśmy dzisiaj zabawy naśladowcze    

oraz opowieść ruchową o zwierzętach wiejskich. Proponujemy też ćwiczenia w  mierzeniu 

długości. Prosimy w miarę możliwości pokazać dzieciom w jaki sposób mierzymy i przy 

użyciu jakich narzędzi możemy to zrobić . Na pewno ciekawym sposobem dla dzieci będzie 

mierzenie np. krokami, kredkami lub dłonią. Aby czas się nie dłużył proponujemy też 

ćwiczenia gimnastyczne dla poprawy kondycji. Załączamy także karty pracy.  

1.Ćwiczenia ortofoniczne na podstawie wiersza Teresy Fiutowskiej Podwórkowa 

awantura. 

Kura gdacze ( dziecko naśladuje kurę), kaczka kwacze ( dziecko naśladuje kaczkę)-  

goni kurę mokrą raczej.  

Gęś też syczy( syczenie), kogut pieje (pianie).  

Gwałtu! Rety! Co się dzieje?  

Ryczy krowa( naśladuje krowę), świnia kwiczy (naśladuje świnkę), –  

a indyk się rozindyczył.(gulgotanie indyka)  

Kot mysz goni, głośno miauczy.(miauczy jak kot)  

– Dość awantur! Już wystarczy!  

Tak pies Burek głośno szczeka... – (szczeka jak piesek) 

i już słychać go z daleka  

Koza meczy: bo ta koza groźna była.(dziecko meczy jak koza) 

mee, mee, mee... 

Czego psisko mądrzy się? 

Dla ochłody - wiadro wody 

poleją na głowy, brody! 

Wyszły z mody awantury! 

A sio gęsi, a sio, kury! 

Powiedziała, co wiedziała, 

białą brodą pokiwała, 

pochyliła nisko rogi, 

Cisza! Spokój! Zejść mi z drogi! 

Awantura się skończyła, 

bo ta koza groźna była. 

Rozmowa n/t treści wiersza: 

- jakie zwierzęta brały udział w podwórkowej awanturze? 

- kto próbował je uspokoić i w jaki sposób to zrobił?  

- jakie głosy wydawały zwierzęta? 

2. Opowieść ruchowa przy muzyce – Wycieczka na wieś. Propozycja linii melodycznej na 

stronie https://www.youtube.com/watch?v=4cNbggnMMpo. Dodatkowym rekwizytem jest 

plastikowa miska.  

https://www.youtube.com/watch?v=4cNbggnMMpo


Nadeszła wiosna. Na wsi jest zielono i radośnie. (Dzieci maszerują za rodzicem w rytmie 

wybranego przez niego nagrania wesołej melodii). Odwiedzamy wiejską zagrodę. Straszny 

tutaj gwar. Widać domowe zwierzęta: owce, krowy, świnie, kaczki, gęsi, kury, indyki. 

(Rodzic wymienia nazwy gatunków zwierząt, dzieci naśladują ich charakterystyczne głosy). 

Patrzcie, przyfrunęły bociany. Wysoko na dachu domu mają swoje gniazdo. (Dzieci robią 

daszek nad oczami, spoglądają w górę. Następnie w rytmie klaskania poruszają się za 

rodzicem., naśladując charakterystyczne ruchy i klekot bociana). Za płotem gospodarstwa 

widać pole. Rośnie na nim zboże. Zamieniamy się w trawy i kłosy zbóż. (Dzieci przechodzą 

do przysiadu, słychać ciche dźwięki np. stukanie o miskę. Na hasło: Rośniemy, dźwięki stają 

się coraz głośniejsze, dzieci powoli wstają). Na łące pojawiają się zające. Małe zajączki chcą 

się bawić. Chowają się w trawie. Widać ich duże uszy. (Charakterystyczny rytm np. stukania 

w plastikową  miskę zachęca do podskoków – dzieci naśladują ruchy zajączków. Ponownie 

słychać nagranie wesołej melodii). W ogrodach kwitną piękne kwiaty, ich kielichy otwierają 

się do słoneczka. (Unoszą ręce w górę, naśladują otwierające się do słońca kielichy kwiatów). 

Za domem jest sad. Przez chwilę odpoczniemy w cieniu drzew, słuchając świergotu ptaków. 

(Dzieci kładą się na plecach. Umieszczają ręce na przeponie i miarowo oddychają). 

3. Długi, krótki – ćwiczenia w mierzeniu długości.  

•  Kto jest wyższy a kto niższy - rodzic stwierdza że jest wyższy od dziecka, ale co dziecko 

powie, kiedy rodzic przyklęknie na kolano - Czy nadal jest wyższa? Dziecko wyszukuje w 

otoczeniu przedmioty wyższe i niższe od siebie lub rodzica. 

• Mierzenie szerokości dywanu stopa za stopą. Mały dywan. Dziecko mierzy szerokość 

dywanu, stawiając stopę przed stopą (palce jednej stopy dotykają pięty drugiej stopy) i głośno 

licząc. Rodzic mierzy szerokość dywanu również stopą− Dlaczego wyszły wam różne 

wyniki? − Czy wasze stopy są jednakowej długości? 

 • Mierzenie długości dywanu krokami. Mały dywan. Dziecko mierzy długość dywanu 

krokami, które głośno liczy. Rodzic mierzy swoimi krokami − Dlaczego wyszły wam różne 

wyniki? − Z czym jest związana długość waszych kroków? (Ze wzrostem). 

• Pokaz linijki, miarki krawieckiej. Rodzic mierzy linijką, miarką długość małego dywanu. 

Dziecko powtarza za rodzicem. 

• Mierzenie dłonią i kredkami. 

Zmierzymy długość: parapetów, stolików, krzeseł itd. 

Rodzic wyjaśnia dziecku , że są jeszcze inne sposoby mierzenia. Można mierzyć dłonią i 

kredkami –  rodzic pokazuje dzieciom, jak to się robi. Dzieci naśladują i uczą się takich 

sposobów mierzenia długości. Mierzymy w domu np. parapet, stół, biurko itp. I tak np.: 

- biurko: 8 dłoni, 9 kredek, 

- parapet: 10dłonie, 9 kredek, 

 

 



4. Zabawa naśladowcza przy piosence Gdacze kura: Ko, Ko, Ko  

 Dostępna na stronie https://www.youtube.com/watch?v=QPqALIknKwY 

5.Karta pracy- załącznik 1 

Połącz obrazki  z góry strony z obrazkami z dołu strony, których nazwy się rymują 

6.Ćwiczeń gimnastycznych.  

Dziecko: 

• Staje w rozkroku, trzymając oburącz złożoną gazetę – w skłonie w przód wymachują gazetą 

w tył i w przód. Po kilku ruchach prostują się i potrząsają gazetą w górze.  

• Wykonuje klęk podparty, dłonie ma na gazecie, skierowane palcami do wewnątrz – przy 

zgiętych w łokciach rękach opadają tułowiem w przód, dotkają gazety brodą i powracają do 

pozycji wyjściowej.  

 • W leżeniu przodem – unosi gazety trzymane za końce oburącz (ręce zgięte w łokciach, 

skierowane w bok), dmuchają na gazety i wprowadzają je w ruch.  

• Kładą gazetę na podłodze, zwijają je po przekątnej w rulonik i przeskakują przez nie bokiem 

z jednej strony na drugą, od jednego końca do drugiego (ćwiczenie można urozmaicić,  

• Ugniata gazetę tak, aby powstały kulki (piłki) – rzucają kulkami i chwytają je w miejscu, w 

chodzie, w biegu; rzucają i chwyta, wykonując dodatkowe zadania, np.: przed chwytem 

wykonują klaśnięcie, dotykają ręką podłogi, robią rękami młynek, wykonują obrót itp. 

 • W leżeniu przodem – przetacza kulki z ręki do ręki, podrzuca kulki oburącz, jednorącz. 

 • Maszerują z kulką na głowie  

 

7. Karta pracy - załącznik 2. 

Dokończ rysunki według wzoru. 

 

                                                                                                 Opracowanie: Bożena Janicka 

                         Jagoda Błaszczak 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 1  

 

 

 

 

 



Załącznik 2 

 



Temat dnia: Makieta wiejskiego podwórka 16.04.2020 r.(czwartek) 

Drodzy Rodzice dzisiaj, również jesteśmy przy tematyce gospodarstwa wiejskiego. 

Porozmawiajcie z dzieckiem na temat produktów pochodzących od zwierząt. Proponujemy dla 

Was , aby w miarę możliwości przygotować dla dzieci zagadki smakowe i dotykowe. Prosimy 

zapytajcie dzieci  co można zrobić z niektórych produktów otrzymanych od zwierzęcia, by 

dziecko mogło powiedzieć do zrobienia czego można go wykorzystać. Proponujemy, również 

do zrobienia makietę gospodarstwa wiejskiego. W scenariuszu znajduje się również zabawa 

taneczna i ruchowo- naśladowcza. Proponujemy, również prezentację multimedialną.  

1.Dopowiadanie skojarzeń.  

Rodzic mówi nazwę zwierzęcia, a dziecko dopowiada kojarzące się z nim słowo (z wierszy, z 

bajek, opowiadań) np. kaczka – dziwaczka 

kaczątko – brzydkie 

koza (kozucha) – kłamczucha  

kot – Filemon 

kurka – Czubatka  

 

2. Taniec kaczuszki strona internetowa https://www.youtube.com/watch?v=x5SzdGoOw2o 

3. Zabawa smakujemy i dotykamy.  

Rodzic pokazuje dzieciom produkty, które pochodzą od zwierząt, np.: jajka, ser, jogurt, miód, 

mleko, wełna, pióra. Następnie zasłania dziecku oczy i podaje do spróbowania lub dotknięcia 

wybrany produkt. Dziecko podają nazwy produktów, a po odsłonięciu oczu nazywają 

zwierzęta, od których te produkty pochodzą 

4.  Burza mózgów – Co można zrobić z tych produktów? 

 Rodzic podaje nazwę produktu otrzymanego od zwierząt, a dzieci mówią, do zrobienia czego 

można go wykorzystać. Np. jajka – ciasto, kanapki, sałatka… mleko – ser, budyń, jogurt… 

pióra – poduszka, pierzyna… wełna – szalik, sweter, czapka… 

5. Zabawa ruchowo- naśladowcza z kostką „W zagrodzie” załącznik 1. 

Bardzo proszę o pomoc dziecku  w wycięciu kostki i  jej złożeniu. Gdy już będzie gotowa, 

rodzic rzuca kostką, a dziecko naśladuje ruchem i dźwiękiem wylosowane zwierzę.  

5. Wspólne wykonanie makiety wiejskiego podwórka.  

Omówienie przez dzieci wyglądu wiejskiego podwórka. 

 − Jakie budynki powinny się tam znaleźć? 

 − Jakie zwierzęta tam spotkamy?  

Do przygotowania takiej makiety będą potrzebne:  kolorowe czasopisma, kredki, 

zdjęcia/obrazki zwierząt z wiejskiego podwórka, tekturki, kleje, plastelina, zielone farby, 

pędzelki, prostokątny kawałek styropianu, papier kolorowy, bibuła, wykałaczki.  



Dziecko wycina z kolorowych czasopism obrazki/zdjęcia zwierząt, które można spotkać na 

wiejskim podwórku (lub je rysują).  Dzieci przyklejają obrazki/zdjęcia na tekturkach i 

umocowują je plasteliną do  tekturowych podstawek. Rodzic przygotowuje prostokątny 

kawałek styropianu lub tektury maluje go zieloną farbą. Dziecko okleja pudełka kolorowym 

papierem – otrzymują zabudowania gospodarcze, dom gospodarza.  Wspólne komponowanie 

makiety na styropianie, ozdabianie elementami wykonanymi z bibuły (np. rośliny, staw) lub z 

wykałaczek (płot).  

6. Prezentacja multimedialna - Wiejskiej zagrody z zagadkami dla dzieci. Strona 

internetowa https://przedszkolankowo.pl/2017/01/30/wiejska-zagroda-prezentacja-

multimedialna/wiejska-zagroda-prezentacja-multimedialna-2/ 

 

 

                                                                                                 Opracowanie: Bożena Janicka 

                         Jagoda Błaszczak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://przedszkolankowo.pl/2017/01/30/wiejska-zagroda-prezentacja-multimedialna/wiejska-zagroda-prezentacja-multimedialna-2/
https://przedszkolankowo.pl/2017/01/30/wiejska-zagroda-prezentacja-multimedialna/wiejska-zagroda-prezentacja-multimedialna-2/


Załącznik 1 

 

 



Temat dnia:– 17.04.2020r. (piątek) 

Drodzy Rodzice dzisiaj proponujemy Wam abyście porozmawiali ze swoimi dziećmi na temat 

wiosennych prac na wsi. Wykorzystajcie do tego załączone informacje i  ilustracje lub inne 

wg możliwości. Zachęćcie dzieci do wypowiedzi pełnymi zdaniami. Proponujemy zabawę 

ruchową „Na podwórku”,  „Koniki”, „Przestraszone kurczątka” oraz zabawę metodą 

opowieści ruchowej „W ogrodzie”  ponadto karty pracy. Poproście dziecko o podzielenie na 

sylaby podanych nazw narzędzi ogrodniczych. Proponujemy również wykonanie  pracy 

plastycznej wg podanego wzoru lub własnego pomysłu. Drodzy Rodzice prosimy aby dziecko 

w miarę możliwości posprzątało swoje miejsce pracy lub zabawy.  

 

1. Zabawa ruchowa– Na podwórku. 

Dziecko maszeruje po obwodzie koła z rytmicznym klaskaniem i powtarzaniem rymowanki: 

„Na podwórku jest wesoło, wiele zwierząt chodzi w koło. Ko, ko, ko i kwa, kwa, kwa, niech 

zabawa dalej trwa.” 

 

2. Rozmowa na temat wiosennych prac na wsi. (Zał. nr 1; karta pracy ) 

Oglądanie wspólnie z rodzicem ilustracji oraz strony gazety ze zdjęciami przedstawiającymi 

prace na wsi. Określanie, co to za prace. 

Pole 

Na polach rozpoczęły się prace: orka, bronowanie kultywatorami gleby oraz jej wałowanie, 

a następnie siew i sadzenie roślin. 

- Dawniej nie było traktorów. Co wykorzystywano do prac polowych? 

- Co robią ludzie w ogródkach? Co jest im potrzebne do pracy? 

Sad 

W sadzie wiosną (w marcu) właściciele przycinają gałęzie drzew i krzewów, opryskują 

drzewa, bielą wapnem ich pnie. 

-  Dlaczego są wykonywane takie prace? 

Zwierzęta wiejskie 

Rolnicy przez cały rok codziennie muszą dbać o zwierzęta.  

- Czy praca rolnika jest łatwa? 

 

* Rysowanie (liczenie) w każdym kolejnym polu o jedną łopatę więcej niż w poprzednim. 

(karta pracy). 

 

3. Zabawa bieżna – Koniki. 

Dziecko jest „konikiem”. Porusza się przy dowolnym akompaniamencie przygotowanym 

przez rodzica (np.: dowolna spokojna muzyka, uderzanie dwoma drewnianymi łyżkami …)  

Podczas powolnego biegu kląskanie językiem, podczas przerwy w grze zatrzymuje się i 

„kopie”: raz prawym, raz lewym kopytkiem i naśladowanie „rżenia konia”: iiihahaha. 

 

4. Oglądanie obrazków narzędzi ogrodniczych. (zał.2) 

Dziecko ogląda obrazki narzędzi ogrodniczych z pomocą rodzica nazywa je, dzieli ich nazwy 

na sylaby. Próbuje określić, do czego one służą. 

 



5. Karta pracy. (zał.3) 

Rysowanie narzędzi ogrodniczych po śladach. Rodzic czyta nazwy narzędzi a dziecko  

łączy rysunki z nazwami. Następnie dziecko rysuje (liczy) w każdym kolejnym polu o jedne 

grabie mniej niż w poprzednim. 

6. Zabawa ruchowa – Przestraszone kurczątka. 

Dziecko jest kurczątkiem. Swobodnie porusza się w różnych kierunkach po pokoju. Na hasło: 

Uwaga, kot! ucieka do kurnika (wyznaczonego wcześniej miejsca w pokoju), wydając 

odgłosy: pi, pi, pi. Hasło: Nie ma kota, jest sygnałem do ponownego wykonywania ruchów. 

 

7. Zabawa metodą opowieści ruchowej – W ogrodzie. 

Dziecko wybrało się do ogrodu na zaproszenie ogrodnika Macieja (w roli ogrodnika Rodzic). 

Wita się z ogrodnikiem i rozpoczyna oglądanie ogrodu. 

                                                           

  Dziecko: 

Wącha kwiatki,                               wykonuje przysiad, skłon głowy w przód i głęboki 

                                                        wdech nosem, a wydech – ustami, 

 

biega po alejkach,                           wyciąga ramiona w bok, 

naśladując motyle.                          rytmicznie podnosi je i opuszcza. 

 

Ogrodnik Maciej prosi dzieci o pomoc przy sadzeniu. 

                                                              Dziecko: 

Sadzi rośliny,                                  wykonuje siad klęczny, naśladuje czynności: 

                                                         kopania, sadzenia, przysypywania roślin ziemią, 

 

 

podlewa posadzone rośliny,           porusza się po wyznaczonym miejscu ogrodu 

                                                        i naśladuje podlewanie, 

 

 

myje ręce po pracy.                        staje w rozkroku, wykonuje lekki skłon tułowia 

                                                        w przód, naśladuje dokładne mycie rąk. 



 

Ogrodnik chwali dziecko za dobrze wykonaną pracę i dziękuje za pomoc.  

7. Kaczuszka – praca plastyczna. (zał.3) 

„Kaczuszka” 

- Wytnij elementy.  

- Zagnij pięć kół według wzoru. 

- Ułóż z elementów kaczuszkę. Sklej elementy ze sobą. 

Kaczuszkę można wykonać wg podanej instrukcji lub wg własnego pomysłu dziecka  i z 

wykorzystaniem innych materiałów: np.: stare kolorowe lub szare czasopisma, szary papier… 

 

                                                                                                 Opracowanie: Bożena Janicka 

                         Jagoda Błaszczak 
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