
Zadania dla dzieci 3,4 letnich z grupy ,, Słoneczka” 

w ramach zdalnego nauczania od 6 do 9 kwietnia 2021 roku 

,, Wiosna na wsi” 

 

06.04.2021 wtorek 

Słuchanie opowiadania A. Widzowskiej pt. ,,Nauka pływania”. Rozmowa na temat utworu. 

Mały kaczorek Ptaś był najlepszym pływakiem na całym podwórku. Nawet kiedy spał, przez sen 
przebierał nóżkami jakby pływał w stawie. Nie musiał chodzić na basen ani brał lekcji pływania, bo 
gdy tylko wykluł się z jajka, od razu wskoczył do miski z wodą i zanurkował. Kaczorek myślał, że 
wszystkie zwierzęta są dobrymi pływakami: konie, psy, koty, krowy, świnie, króliki, a przede 
wszystkim kury. Pewnego dnia Ptaś ogłosił zawody pływackie w stawie nieopodal domu. Okazało się, 
że chętne do pływania były zwierzęta : pies Merduś, dwie kaczki bliźniaczki i żaba Kumcia.  

-Jak to? – zdziwił się kaczorek Ptaś.- A dlaczego nie przyszły świnki?  

- Świnki wolą kąpad swoje ryjki w korytku- wyjaśnił pies.  

- A konie i krowy?  

- One wolą brad prysznic w łące w czasie deszczu.  

- A króliki i koty?- dopytywał się Ptaś. 

 - Uciekają na samą myśl o pływaniu w wodzie.  

- Całe szczęście, że jest chociaż kurczak- powiedział kaczorek, widząc stojącego nieopodal kurczaka 
Pazurka.  

- Ale ja tylko przyszedłem popatrzeć…- szepnął kurczak.  

- Jak to? Nie chcesz zdobyć pierwszego miejsca w pływaniu?- zdziwił się Ptaś .  

- Chciałbym, ale…kurczaki i kurki nie potrafią pływać. 

 - Ja potrafię!- pisnęła żaba Kumcia, zakładając na głowę czepek kąpielowy.  

- Umiem pływam żabką, delfinem, kraulem i pieskiem- pochwaliła się.  

- Pieskiem to pływam ja!- oburzył się Merduś. Kaczorek Ptaś nie mógł uwierzyć, że kurczaki nie znają 
się na pływaniu.  

- Zaraz cię nauczę- powiedział i pokazał Pazurkowi, jak przebierał nóżkami i jak machał skrzydełkami. - 
A teraz wskakuj do stawu i pamiętaj, dziób unoś nad wodą!  

- Mama mi mówiła, żebym nigdy nie wchodził sam do wody-powiedział kurczaczek. - Eee tam, 
przecież nie jesteś tu sam , zobacz, ilu nas jest.  

- Ale ja się boję…- Nie bądź tchórzem. Dajmy mu spokój – powiedział pies. 

- Ma prawo się bać. Merduś ma rację- powiedziała żaba Kumcia. 



 - Niech kurczak stoi i patrzy. Wszystkie ptaki to super pływaki!- stwierdził rozgniewany kaczor i chciał 
wepchnąć kurczaka do wody na .siłę .Na szczęście w pobliżu przechadzała się pani Gęś i w porę 
zauważyła niebezpieczeństwo. Osłoniła kurczaka swoim białym skrzydłem i powiedziała: 

- Nie można nikogo do niczego zmuszać ani wpychać na siłę do wody. Pazurek mógłby się utopić ! 
Rozumiesz, że to niebezpieczne?  

-Tak.. Czy ty , Ptasiu, umiesz latać tak wysoko jak orły? - Nie.. A gdyby orzeł chciał cię zepchnąć z 
wysokiej skały, żebyś sprawdził, czy umiesz latać, to jak byś się czuł? 

 - Bałbym się. No widzisz. Jedni potrafią świetnie pływać, inni latać, ale nikt nie umie wszystkiego.  

-Przepraszam- szepnął zawstydzony Ptaś .To jest to ,czego warto się nauczyć wszystkich: słowa 
przepraszam.  

Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania: 

1. Jakie zwierzę ogłosiło zawody pływackie?  

2. Dlaczego nie wszystkie zwierzęta chciały brać w nich udział?  

3. Kogo Ptaś chciał nauczyć pływać? 

4. Jak oceniasz zachowanie kaczorka?  

5. Co to znaczy, że nikt nie może nikogo zmuszać? 

07.04.2021 środa 

Osłuchanie z piosenką ,, Dziadek fajną farmę miał”. Naśladowanie ruchów i odgłosów 

zwierząt do piosenki. Tekst widoczny pod piosenką na youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=fUX5kYzzi5Q 

 

 



 

08.04.2021 czwartek 

 

Praca plastyczna ,, Łaciata krowa”. 

 

Do wykonania pracy potrzebne będą: 

- papierowy talerzyk lub duże koło wycięte z bloku technicznego A4 

- papier w kolorze różowym i czarnym 

- farbki 

- klej, nożyczki 

- kredki 

 



1. Kładziemy przed dzieckiem talerzyk. Pierwsze zadanie to wykonanie łatek na naszej 

krowie. Można to zrobić za pomocą farbek- dziecko samo maluje krowie łaty. Można również 

wykorzystać do tego czarny papier. To propozycja pozwalająca dziecku na ćwiczenie 

posługiwania się nożyczkami. Wycięte łatki należy nakleić na talerzyk. 

2. Następnie należy domalować dziecku pyszczek przy użyciu farbek. 

3. Z papieru wycinamy uszy. Doklejamy je krowie. 

4. Przy pomocy farb/kredek domalowujemy krowie oczy, nos i uśmiech  

 

09.04.2021 piątek 

Dzisiaj przygotowałam dla Was kochani zabawy ruchowe. Do ich wykonania potrzebna Wam 

będzie gazeta. Oto one: 

1. Zabawa „Zamień gazety” 

Dzieci biegają z gazetami trzymanymi w dłoniach, gdy usłyszą dźwięki np. dzwoneczka, klaśnięcie itp.  

wymieniają się gazetami z rodzeństwem, rodzicami. Osoby, które wykonały zadanie, zatrzymują się, 

podnoszą do góry gazety trzymane w obu dłoniach i czekają, aż wszyscy dokonają zmiany. 

2. Zabawa „Raczki nieboraczki” 

Dzieci przyjmują pozycję w leżeniu tyłem, z nogami ugiętymi, i umieszczają gazety na brzuchach. 
Raczki nieboraczki chodzą powoli po pokoju, starając się, by gazety nie zsunęły się na podłogę. 

3. Zabawa „Omiń kałuże” 

Dzieci rozkładają na podłodze gazety – kałuże. Biegają po pokoju, starając się nie wejść w kałuże. Na 
sygnał rodzica zatrzymują się przy swoich gazetach. 

4. Zabawa „Traf papierową kulą do celu” 

Dzieci formują kule z gazet. Rodzice umieszczają pojemnik w ustalonym miejscu. Dzieci ustawiają się 
w odległości pięciu kroków od pojemnika. Dzieci rzucają papierowymi kulami do kosza (dzieci mogą 
przeliczać, ile kul trafiło do kosza; odległość dziecka od pojemnika można zmieniać). 

Na zakończenie zapraszam do jednej z waszych ulubionych zabaw rytmicznych ,, Pogodne ćwiczenia 
w podskokach”: 

https://www.youtube.com/watch?v=cGOK6AcTLZE&t=111s 

 

Życzę Wam Słoneczka udanej zabawy! 

Zachęcamy dzieci wraz z rodzicami do pobytu na świeżym powietrzu. Bawcie się dobrze 
i obserwujcie otaczającą nas przyrodę.

https://www.youtube.com/watch?v=cGOK6AcTLZE&t=111s

