
Zadania dla dzieci 5,6 letnich z grupy "Misie" w ramach zdalnego nauczania  

12 – 16.04.2021r. 

Tematyka kompleksowa w tym tygodniu obejmuje zwierzęta na wsi. 

 

Poniedziałek 12.04.2021r. 

Zwierzęta wiejskie 

 

1. Praca z obrazkiem „Na wiejskim podwórku”– karty pracy (5 latki – str. 62-63, 

6 latki – str. 76-77) 

Obejrzyj obrazek, odszukaj i nazwij przedstawione na nim zwierzęta. Następnie 

rodzic przeczyta wam tekst zamieszczony poniżej, jakie zwierzęta 

zapamiętaliście? Zabawcie się z rodzicami w naśladowanie tych i innych 

wiejskich zwierząt. Podzielcie ich nazwy na sylaby.  

Odpowiedz na pytania: Co robi Ada i Olek? Gdzie są? Kogo jeszcze widzisz na 

obrazku? Jak są ubrani?  

Kto to jest rolnik? Co robi? - Otwórz karty pracy (5 latki – str. 67, 6 latki – str. 

80-81), nazwij czynności wykonywane na wsi. 5 latki – nazwij narzędzia 



używane do pracy w ogrodzie. 6- latki – rysuj szlaczki po śladach, potem 

samodzielnie. 

2. Zestaw zabaw ruchowych z wykorzystaniem gazety. 

1.Rodzic odkłada gazetę w swobodne miejsce na dywanie, zabiera do ręki jakiś 

instrument, bądź włącza dowolną muzykę, którą będzie zatrzymywać co jakiś 

czas, w przerwach dziecko ma wykonać zadanie, dziecko porusza się swobodnie 

w rytm melodii – tańcząc czy biegając, w czasie przerwy wykonuje polecenie 

rodzica:  

-podejdź do gazety skradając się, 

-podejdź do gazety skacząc jak piłeczka, 

-podejdź do gazety tupiąc, 

-podejdź do gazety skacząc na jednej nodze, 

-podejdź do gazety na czworakach, 

2.Ćwiczenia z gazetą: 

-wchodzenie i schodzenie z gazety 

-przeskoki (przód, tył, bok) 

-przysiady, skłony z gazetą 

-siad klęczny- unoszenie rąk i bioder, opadanie na gazetę 

-naśladowanie ruchów mycia podłogi (prawa i lewa ręka, noga). 

3.Zabawa ruchowa- dziecko siedzi na gazecie i mówi: 

Na mojej gazecie siedzę sobie, 

Na mojej gazecie bębnię sobie, 

Na mojej gazecie śpię sobie, 

A kiedy usłyszę głośny ton (uderzenie w bębenek, lub garnek lub inny 

przedmiot) uciekam stąd! (zmiana gazety na inną). 

4.Robienie kuli z gazety (gniecenie) w rytm muzyki, na słowa hej ho wyprost 

ręki do góry. 

5.Taniec z kulką gazety- przekładanie z jednej ręki do drugiej, obracanie kuli na 

dłoni, utrzymanie kuli w ręce w staniu na jednej nodze (lewa, prawa). 

6.Ćwiczenia z kulą gazety: 

-przekładanie pod jedną i drugą nogą 

-przekładanie za plecami 

7.Masażyk- dziecko siedzi na dywanie, wykonuje rodzicowi masażyku kulką z 

gazety, następuje zmiana. 

8.Wrzucanie kul z gazety do koszyka, miski lub hulahopa itp. 

3. " Co to za zwierzę"- zabawa słuchowa.   



Rozpoznawanie odgłosów  wydawanych przez zwierzęta wiejskie, na podstawie 
efektów dźwiękowych: 
https://www.youtube.com/watch?v=vQbS0Dm0CjA 

4. Zabawy na świeżym powietrzu, spacery, obserwowanie przyrody wiosną. 

 

Wtorek 13.04.2021r. 

1. Wysłuchanie wiersza „Kogutek” A. Widzowskiej. 

 

Rozmowa na temat wiersza: 

- Jakie zwierzęta występowały w wierszu? 

- Jaki problem miały zwierzęta? 

- Jakie zdanie miały zwierzęta na temat porannej pobudki? 

- Jak zakończyła się ta historia? 

- Jakie zwierzęta mieszkają w oborze, kurniku, stajni i budzie? 

Otwórz karty pracy (5 latki – str. 69, 6 latki – str. 83). 5 latki – Rysuj drogi 

owieczek do zagrody. Która owieczka ma najbliżej, a która najdalej? Następnie 

dokończ rysować owieczki według podanego wzoru. 6 latki – Narysuj drogi 

https://www.youtube.com/watch?v=vQbS0Dm0CjA


owieczek do zagrody za pomocą strzałek. Określ kierunki poruszania się 

owieczek (w prawo, w lewo, w górę, w dół). Następnie dokończ rysować 

owieczki według podanego wzoru. 

2. „Łaciata krówka” – wykonanie pracy plastyczno-technicznej z 

wykorzystaniem nietypowego przedmiotu - rękawiczki. 

https://www.youtube.com/watch?v=-0nTIIyhqIw 

3. Rozwiązywanie zagadek o zwierzętach wiejskich. 

Wylosuj, wysłuchaj i rozwiąż zagadkę o zwierzętach wiejskich. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-0nTIIyhqIw


 

4. Zabawy na świeżym powietrzu, spacery, obserwowanie przyrody wiosną. 

 

Środa 14.04.2021r. 

1. Wysłuchanie piosenki pt. „Co nam dają zwierzęta?”. Rozmowa na temat 

piosenki. 

https://www.youtube.com/watch?v=8E5JeRPT4E4 

Pytania po wysłuchaniu piosenki: 

- Jakie zwierzęta pojawiły się w piosence? Co robią? 

- Ile jajek zniosła kura? Co można z nich zrobić? 

- Jakie produkty spożywcze oraz przemysłowe otrzymujemy od zwierząt?  

- Co możemy zrobić z mleka? A co z wełny? 

Otwórz karty pracy (5 latki – str. 66, 6 latki – str. 78). 5 latki –  Rysuj po śladach 

od zwierząt do produktów, które dzięki nim otrzymujemy. Nazwij zwierzęta i 

produkty. Pokoloruj rysunki zwierząt. Powiedz z czego otrzymujemy produkty 

przedstawione na zdjęciach. 6 latki – Połącz zdjęcia mam ptaków z obrazkami 

ich dzieci. Następnie z pomocą rodziców przeczytaj zdania, zaznacz TAK/NIE w 

zależności czy zdanie jest prawdziwe lub fałszywe. Dokończ rysować świnki 

według wzoru. 

2. Wprowadzenie litery „Ż” – małej i wielskiej, drukowanej i pisanej. Zabawy z 

literkami. 

Zabawa obrazkowo-literowa – rodzic może wydrukować sobie żabkę, pociąć ją i 

poprosić dziecko o ułożenie obrazka z części. Następnie dziecko nazywa 

przedstawiony obrazek, dzieli go na sylaby ŻA-BA, a następnie wyodrębniamy 

https://www.youtube.com/watch?v=8E5JeRPT4E4


litery w wyrazie, zwracając uwagę na pierwszą literę wyrazu. Tą literę 

poznajemy dzisiaj.  

 

 

Zabawa z mąką, ryżem lub kaszą – wysypujemy odrobinę mąki, ryżu lub kaszy 

do naczynia płaskiego (np. tacka, blaszka) i dziecko palcem stara się 

odwzorować poznaną literę. Najpierw drukowaną wielką i małą, a następnie 

pisaną wielką i małą. 

 



 

Otwórz karty pracy (5 latki – str. 60-61, 6 latki – str. 72-73). 5 latki – Powiedz co 

dzieje się na obrazku. Przeczytaj z rodzicem tekst jak w poleceniu oraz rysuj 

szlaczkiem, a następnie samodzielnie. Połącz zdjęcia w pętlach z obrazkami, 

których nazwy rozpoczynają się tak samo (tą samą głoską). Przeczytaj z 

rodzicem wyraz „żaba”, odszukaj na środku książki naklejek i przyklej je według 

podanego wzoru. 

6 latki – Poćwicz czytanie z rodzicem podanego tekstu, następnie wykonaj 

zadania na stronie 73, na stronie 74 – pisz litery „Ż,ż” po szlaczkach a następnie 

samodzielnie. 

3. " Sylaby na opak"- zabawa słowna. Analiza i synteza wyrazu. 

Rodzic turla piłkę do dziecka i podaję wyraz związany z omawianą tematyką 

sylabizując go od tyłu. Zadaniem dziecka jest odgadnąć, o jakie słowo chodzi, 

np. wa- kro ( krowa), nia- świ (świnia), ra-ku ( kura), czę-kur (kurczę), bię- źre     

(źrebię), lę- cie (cielę), nik- kur (kurnik), nia- staj (stajnia), to- bło (błoto), ko- 

mle (mleko), ko- jaj (jajko), no- sia (siano)... 



4. Zabawy na świeżym powietrzu, spacery, obserwowanie przyrody wiosną. 

 

Czwartek 15.04.2021r. 

1. Zabawy muzyczno-ruchowe przy piosence „Co nam dają zwierzęta?”.  

https://www.youtube.com/watch?v=8E5JeRPT4E4 

- Zabawa dźwięko-naśladowcza – dzieci naśladują odgłosy zwierząt w piosence. 

Śpiewają przy tym refren piosenki. 

- Zabawa „Jakim zwierzęciem jestem?” – dzieci na zmianę z rodzicami naśladują 

sposób poruszania się zwierząt, z piosenki i innych. Zadaniem dziecka i rodzica 

jest rozpoznanie i nazwanie zwierzęcia. 

2. Zestaw zabaw ruchowych z zwierzątkami wiejskimi. 

Wylosuj kartę z ćwiczeniem i wykonaj je. Pamiętaj ruch to zdrowie !  

  

https://www.youtube.com/watch?v=8E5JeRPT4E4


 

  

3. Oglądanie bajki edukacyjnej pt. „Zwierzęta i ich dzieci”. 



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

Na podstawie bajki wykonujemy zadania w kartach pracy. 5 latki – str. 64-65 – 

połącz dorosłe zwierzęta i ich dzieci. Następnie z pomocą rodziców przeczytaj 

zdania, zaznacz TAK/NIE w zależności czy zdanie jest prawdziwe lub fałszywe. 

Dokończ rysować świnki oraz kurki według wzoru. 6 latki – str. 79 - połącz 

dorosłe zwierzęta i ich dzieci. Dokończ rysować kurki według wzoru. Utrwal 

pisownię poznanej litery „Ż” – str. 75. Spróbuj z rodzicami czytać tekst z str. 74. 

4. Zabawy bieżne oraz z wykorzystaniem domowych zabawek (piłki, skakanki, 

hulahopa, samochodów czy foremek do piaskownicy) na świeżym powietrzu. 

 

Piątek 16.04.2021r. 

1. „Na wiejskim podwórku” – zajęcia matematyczne inspirowane wierszem W. 

Chotomskiej „Kaczki siedmioraczki”.  

Czytanie wiersza przez rodzica. 

 

Pytania do wiersza: 

- Gdzie schowała się pierwsza kaczka? 

- Co chciała zrobić druga kaczka? 

- Co wiozła na taczce trzecia kaczka? 

- Ile było wszystkich kaczek?  

6 latki – karty pracy str. 82 – ułóż zadania do przedstawionych sytuacji. Napisz 

odpowiednie liczby i znaki (np. 3+2=5).   

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


Ile mamy zwierzątek razem? Wpisz cyfry (6 latki), tyle kresek ile zwierząt razem    

(5 latki) – karta pracy poniżej.

 

 



2. „Baranek z waty” - wykonanie pracy technicznej z wykorzystaniem rolki po 

papierze oraz waty (płatków kosmetycznych) lub kłębka wełny. 

https://www.youtube.com/watch?v=n2JwRhR-v7U 

3. Zabawa z obrazkiem – 5 latki – karty pracy str. 68 – wysłucha wiersza 

„Wiejska muzyka”. Odszukaj wymienione zwierzęta na ilustracji, pokoloruj 

ilustrację. Dokończ rysować owieczki według podanego wzoru. 

6 – latki – zadanie dla chętnych. 

4. Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, jakie oznaki wiosny zaobserwujecie 

dzisiaj (kwiaty, ptaki, zwierzęta)? 

Zadanie dla chętnych: 

Rysuj po wyznaczonych kreskach, pokoloruj według podanego wzoru. Jakie to 

zwierzę? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n2JwRhR-v7U

