
 Zajęcia zdalne dla dzieci  5-  letnich

W tym tygodniu będziemy realizować temat dotyczący Wiosny. 

Dzieci poznają  pierwsze oznaki wiosny oraz zmiany zachodzące w przyrodzie  

i nazwą je, wzbogacą słownik o nowe pojęcia, a także będą rozwijać sprawność

manualną podczas wykonywania prac plastycznych i kart pracy. 

Zachęcamy  Państwa  do  skorzystania  z  naszych  propozycji  zabaw  i  zadań  

o tematyce wiosennej.

Wtorek 06.04.2021

Temat dnia: Słońce mocnej grzeje

Zadanie 1

„Zabawa na dobry humor” - zabawa integracyjna. 

Dziecko wraz z Rodzicem stoją w kole i wykonują czynności wskazane w tekście

piosenki, którą śpiewają na dowolną melodię.

Klaśnij w dłonie raz i dwa,

tup nogami tak jak ja,

pokręć pupą ha, ha, ha 

i zabawa dalej trwa.

Zadanie 2

„Mama  Nikoli  i  wytrwałość”  -  rozmowa  o  wytrwałości  na  podstawie

opowiadania 

(Załącznik 1 -  „Mama Nikoli i wytrwałość”- opowiadanie 1)



Rozmowa  na  temat  opowiadania.  Rodzic  zadaje  pytania  dziecku:  O  czym

rozmawiano w przedszkolu? Co znaczy wytrwałość w dążeniu do celu? Jaki cel

miała mama Nikoli? Jaki cel miała pani? Czy zawsze osiągamy to, co chcemy?

Zadanie 3

„Zdobywamy szczyty”- zabawa ruchowa.

 Rodzic opowiada historyjkę ruchową. Uczestnicy zabawy naśladują wskazane

czynności. 

Pakujemy  plecaki,  zakładmy  je,  idziemy  pod  górę.  Plecaki  są  coraz  cięższe,

wspinamy się pod górę. Na szczycie rozglądamy się dookoła, schodzimy z góry –

szybko, coraz szybciej, lekko biegniemy do domu po osiągnięciu naszego celu.

Zadanie 4

„Czy jesteśmy wytrwali?”  -  zabawa słownikowa. Rodzic  opowiada,  że bardzo

często  trzeba  długo  i  wytrwale  pracować  i  czekać,  aby  coś  osiągnąć.  Pyta

dziecko  w  jakich  sytuacjach  ono  wykazuje  się  wytrawłością  (gry  planszowe,

budowanie z klocków, sprzątanie po zabawie). 

Zadanie 5

„Słońce grzeje coraz mocniej”- zabawa dydaktyczna. 

(Załacznik 2- Oznaki Wiosny) 

            Prezentacja - Kwiaty wiosenne

 Rodzic przygotowuje  prezentację  do obejrzenia oraz ilustracje przedstawiające

różne  oznaki  wiosny.  Po  obejrzeniu  prezentacji  Rodzic  z  wykorzystaniem

ilustracji przeprowadza z dzieckiem rozmowę na temat zmian w przyrodzie wraz

z nadejściem wiosny. Zadaje dziecku pytania:  Po czym poznajemy, że nadeszła

wiosna, jakie są jej oznaki? Po jakiej porze roku przyszła wiosna? Jaka pora roku

po niej nastąpi? Jakie znasz wiosenne miesiące? Jaki miesiąc mamy teraz?



  Zadanie 6

„Pierwsze oznaki wiosny”- praca z Kartą Pracy.

Karta Pracy 1 – Pierwsze oznaki Wiosny– do pobrania)

 https://blizejprzedszkola.pl/pierwsze-oznaki-wiosny-pd,3,7935.html#zaloguj-sie

Środa 07.04.2021

Temat dnia: Pierwsze rośliny.

Zadanie 1

„Kwiatki petronelki”- zabawa grafomotoryczna z wykorzystaniem tekstu Elżbiety

Minczakiewicz. 

Do przygotowania: Kartka A4, ołówek, kredki dla dziecka. 

Rodzic  czyta  tekst  i  jednocześnie  demonstruje  sposób  rysowania

poszczególnych elementów wyróżnionych w tekście. 

Kwiatki „petronelki”

Kółka małe i pętelki

Zrobię kwiatki- „petronelki”.

Dam łodygi, listki małe, 

Kwiaty będą doskonałe!

Bukiet włożę do wazonu,

Będzie pachnieć w całym domu!



Zadanie 2

„O żółtym Tulipanie”-słuchanie opowiadania.

 (Załącznik 1 –  „O żółtym Tulipanie” - opowiadanie 2)

Rozmowa na temat opowiadania. Rodzic zadaje dziecku pytania: Gdzie mieszkał

Tulipanek? Kto odwiedził najpierw tulipana? Czy tulipanek wpuścił do swojego

mieszkania  deszczyk?  Dlaczego  nie?  Kto  przyszedł  potem  do  tulipana?  Czy

tulipan  otworzył  drzwi  deszczykowi?  Kto  zobaczył  tulipana?  Co  powiedziały

dzieci?

Zadanie 3

(Stadium rozwoju tulipana- obrazki)

„Jak  wyglądał  mały  tulipanek?”  -  zabawa  badawcza.  Rodzic  przygotowuje

obrazki  przedstawiające różne stadia rozwoju tulipana . Na początku prosi aby

dziecko  same  opowiedziało  na  podstawie  swoich  doświadczeń  jak  wygląda

wzrost tulipana. Następnie układa przygotowane obrazki według kolejności.

Zadanie 4

„Różne  cebule”  -  Rodzic  gromadzi  różne  cebule  zarówno  te  jadalne  (biała,

szalotka,  dymka),  jak  i  cebule  kwiatowe.  Dziecko  porównuje  je,  opisuje  ich

kształt,  przeznaczenie  oraz  bada  budowę  cebuli  –  obiera  je,  wącha,  może

próbować.  

Zadanie 5

„Wiosenne kwiaty”- rozwiązywanie zagadek  Anny Urszuli Kamińskiej.

W kwietniu lub maju pięknie rozkwita.

Kwiat ten dość duży w kształcie kielicha.



Żółty, czerwony, biały lub lilia,

w wiosennym słońcu płatki rozchyla (tulipan)

Jest mocno żółty i ma kształt słonka.

Ze środka sterczy mu taka trąbka. 

Łodyżka sztywna, liść cienki, długi.

Stół wielkanocny ozdobić lubi. (żonkil)

Niski o sześciu podłużnych płatkach,

wiosną fioletem zakwita w Tatrach.

Upiększa parki, skwerki, ogródki.

Błękitny, lila,biały, żółciutki. (krokus)

Spod śniegu główkę swą ukazuje 

i jako pierwszy wiosnę zwiastuje. 

Taki dzwoneczek, podłużny, mały.

Symbol przedwiośnia, choć jak śnieg biały. (przebiśnieg).

Zadanie 6

„Omiń grządki” - zabawa bieżna. 

Do przygotownia: szarfy (zaminnie związany szalik, krawat)

Rodzic zaprasza do zabawy wszystkich członków rodziny. Rozkłada na dywanie

szarfy  w  kształcie  koła  –  są  to  rabaty  z  kwiatami  cebulowymi.  Na  sygnał

uczestnicy biegają pomiędzy szarfami, tak by ich nie poruszyć. Uczestnik który

potrąci szarfę- odchodzi z zabawy. Co jakiś czas Rodzic  mówi Stop – wąchamy! -

i wtedy uczestnicy zatrzymują się  klękają wokół grządek i wciągają powietrze



nosem,  a  wypuszczają  ustami  z  głośnym:  aaaa.  Po  takiej  przerwie  wracają

uczestnicy, którzy z niej odeszli. 

 Zadanie 7

„Narcyz – inny kwiatek cebulowy” - praca plastyczna

Do  przygotowania:  płatki  kosmetyczne,  klej,  nożyczki,  zielone  rurki  –  słomki  do  picia,

zielony papier, zielone kartki, żółtąabibuła. 

Z płatków kosmetycznych dziecko wycina płatki kwiata i nakleja je na zieloną

kartkę. Środek kwiatu robią z żółtej bibuły, łodygę z zielonej rurki do picia. Na

koniec dziecko dokleja do kwiatu liście wycięte z zielonego papieru. 

Czwartek 08.04.2021

Temat dnia: Powroty ptaków.

Zadanie 1 

„Ptasia orkiestra” - zabawa suchowa.

Rodzic  przygotowuje  obrazki  ptaków-  kukułkę,  wróbla,  skowronka,  bociana,

wronę. Włacza dziecku odgłosy ptaków. Zadaniem dziecka jest wskazanie do

jakiego obrazka ptaka pasuje odgłos.

(Załcznik 3 -   Zdjęcia ptaków)

Plik - Odgłosy ptaków



Zadanie 2

„Pogotowie  w  gniazd  budowie”-  słuchanie  opowiadania  Marii  Kownackiej.

(Załącznik 1 - „Pogotowie w gniazd budowie”- opowiadanie 3)

Rozmowa na temat opowiadania. Rodzic zadaje pytania dziecku: 

Co  w  przedszkolu  zaobserwowały  dziewczynki?  Dlaczego  kawki  niszczyły

wycieraczkę? Do czego im potrzebne były kawałki włókien? Jakie pomysły miały

dzieci, by pomóc ptakom? Co takiego zrobił Marcinek? Jakie ptaki budują swoje

gniazda z gliny? Jak ty możesz pomóc ptakom przy budowie gniazd?

Zadanie 3

„Jaki  to  ptak?”-   rozwiązywanie  zagadek.  Rodzic  przygotowuje  obrazki

przedstawiające  ptaki  z  zagadek  oraz  napisy  do  czytania  globalnego  z  ich

nazwami.  Dziecko rozwiazuje zagadki, dobierając do niego obrazek i podpisuje

je.  (Załącznik 3- Zdjęcia ptaków)

Nogi ma czerwone, cienkie jak patyki,

A po nasze żabki przybył z Afryki. (bocian)



Wzbija się w niebo śpiewak malutki, 

Z góry przesyła wiosenne nutki,

A każda nutka dźwięczy jak dzwonek

I już wiadomo, że to …. (skowronek)

Siedzi sobie na buku i woła kuku, kuku. (kukułka)

Gniazdo z błota lepi pod dachu okapem

Przylatuje z wiosną, aby uciec latem. (jaskółka)

Zadanie 4

„Ptaki wracają do gniazd”- zabawa ruchowa. 

Do przygotowania: szarfa (zamiennie szalik, krawat)

Każdy uczestnik ma szarfę, którą rozkłada w dowolnym miejscu, to będzie jego

gniazdo. Uczestnicy biegają po pokoju i naśladują ptaki. Na hasło: Ptaki wracają

do gniazd!-  dzieci  odnajdują swoje gniazdo (szarfę)  i  siadają w niej.  Zabawę

powtarzamy. 

 



Zadanie 5

„Ptasie gniazda” - praca plastyczna, lepienie z masy solnej. Rodzic przygotowuje

masę  solną  tak  by  starczyło  na:  gniazda,  jajeczka  i  same  ptaki.  Można

wykorzystać   do  tego  inne  materiały  przyrodnicze-  według  pomysłu  Rodzica

i dziecka.

Zadanie 6

„Umiemy liczyć” - zabawa dydaktyczna. 

Rodzic  przygotowuje dziecku liczmany (fasola,  małe klocki,  kasztany, patyczki

itp.) oraz kartkę A4 podzieloną na 10 okienek (dwa paski po 5 okienek) oraz

karteczki z liczbami od 1 do 8. Dziecko wykonuje polecenia Rodzica np.

–Włóż po jednej „fasolce” do pierwszego, drugiego i trzeciego okienka. Ile jest fasolek.

–Do kolejnego okienka włóż jedą fasolkę. Ile jest fasolek?

–Do kolejnego okienka włóż jedną fasolkę. Ile jest fasolek?

–Włóż jeszcze dwie pchełki tak, by w każdym pustym okienku leżała tylko jedna.

–Ile fasolek jest w jednym pasku? Jeśli potrafisz, pokaż kartonik z właściwą liczbą. 

–Ile fasolek jest w drugim pasku? Jeśli potrafisz, pokaż kartonik z właściwą liczbą. 

–Ile jest wszystkich fasolek? Pokaż tyle samo palców.

–Zabierz jedną fasolkę. Ile zostało? Jeśli potrafisz, pokaż kartonik z właściwą liczbą.

–Zabierz dwie fasolki. Ile zostało? Jeśli potrafisz, pokaż kartonik z właściwą liczbą. 

Zadanie 7

„Liczymy do ośmiu”- zabawa dydaktyczna. 



Rodzic prosi dziecko, żeby przyniosło osiem zabawek. Dziecko układa zabawki  

w wyznaczonym miejscu, jedna obok drugiej. Nazywa je i mówi która z kolei jest

dana zabawka. Rodzic zadaje pytania  Co stoi jako pierwsze z lewej strony? Co

stoi jako pierwsze z prawej strony? Co jako trzecie od lewj strony? Itd.

Zadanie 8

„Zrób tyle, ile” - zabawa ruchowa

Uczestnicy  zabawy  poruszją  się  po  pokoju  zgodnie  z  podanym  rytmem.  

W przerwie Rodzic pokazuje kartonik z liczbą od 1 do 8 i  prosi  o wykonanie

różnych ćwiczeń gimnastycznych w ilości podanej na kartoniku. 

Piątek 09.04.2021

Temat dnia: Wiosenne porządki

Zadanie 1

„Nadchodzi wiosna”  - zabawa dydaktyczna – różnicowanie zdań prawdziwych 

i fałszywych. 

Rodzic  czyta  zdania.  Zadaniem  dziecka  jest  określenie,  które  zdanie  jest

prawdziwe -  klaszcze w ręce lub fałszywe -tupie nogą.

Teraz coraz cieplej się ubieramy.

Są trzy pory roku.

 Kolor zielony to kolor wiosny.

Wiosną słońce mocniej grzeje. 



Zwiastunami wiosny są: śnieg, spadające liście, powracające jaskólki, krokusy, mróz,

owoce na drzewach, stokrotki, bociany, grzyby w lesie.

Wiosną bociany odlatują do Afryki.

Klapki i czapki z daszkiem to najlepsze ubranie na wiosenną pogodę.

Wiosną jeździmy na sankach.

Wiosną topi się śnieg.

Zimą kwitną kwiaty. 

Teraz jest pora roku, którą nazywamy jesienią.

Przebiśnieg i krokus to pierwsze wiosennne kwiaty. 

Latem lepimy bałwana.

Wiosną przylatują ptaki z ciepłych krajów.

Zadanie 2

„Przyszła wiosna do niedźwiedzia” - osłuchanie z piosenką.

Link do piosenki:  https://www.youtube.com/watch?v=Fjj9wt44BO8

Piosenka - „Przyszła wiosna do niedźwiedzia”

1Przyszła wiosna do niedźwiedzia:

zbudź się, misiu, zbudź.

Pogłaskała słonkiem,

dzyń, dzyń leśnym dzwonkiem,

zbudź się, misiu, zbudź się, misiu 

–a on śpi i już!

2. Przyszła wiosna do niedźwiedzia:

https://www.youtube.com/watch?v=Fjj9wt44BO8


zbudź się, misiu, zbudź.

Burzą grała, grzmiała,gromem zahuczała,

zbudź się, misiu, zbudź się, misiu 

–a on śpi i już!

3. Nadleciała pszczółka mała:

zbudź się, misiu, zbudź.

Bzyku, bzyk do ucha,widział kto leniucha?!

Ledwie pszczółka bzy, bzyknęła,

niedźwiedź krzyknął: m i ó d!

Zadanie 3 

„Miś i pszczoła”- zabawa ruchowo- naśladowcza z wykorzystaniem piosenki 

wg. Urszuli Smoczyńskiej-Nachtman.

Link do zabawy ruchowej:  https://www.facebook.com/watch/?v=1466469826731509

Zadanie 4

„Wiosenne  porządki”  -odkładamy  i  dokładamy  –  sprawnie  do  ośmiu

przeliczamy- zabawa matematyczna. 

Dziecko dostaje 10 liczmanów, karteczki z cyframi  od 1 do 8 i kolorową kartkę

tzw. „ogranicznik”. Rodzic daje dziecku zadanie do wykonania  np. 

Połóż dwa liczmany, dołóż jeszce cztery. Ile masz razem? Dopasuj odpowiednią

liczbę! Połóż 8 liczmanów, odłóż od tego 3 liczmany. Ile liczmanów zostało na

kartce? Dopasuj odpowiednią liczbę!

Zadanie 5

https://www.facebook.com/watch/?v=1466469826731509


„Wiosna” – ćwiczenia grafomotoryczne- do wyboru przez dziecko.

  Karty pracy 2 – Wiosna - do pobrania 

 grafomotoryka 1 -   http://bystredziecko.pl/karty-pracy/szlaczki/szlaczki-l-5.pdf

grafomotoryka 2 - http://bystredziecko.pl/karty-pracy/szlaczki/szlaczki-l-6.pdf

grafomotoryka 3   -   http://bystredziecko.pl/karty-pracy/szlaczki/szlaczki-l-7.pdf

grafomotoryka 4   -   http://bystredziecko.pl/karty-pracy/szlaczki/szlaczki-l-8.pdf

Zadanie 6

„Strumyczek – masażyk relaksacyjny. 

Tu płynie strumyczek  Rysuje na plecach linię prostą wzdłuż kręgosłupa

faluje, wiruje.   Rysuje na plecach linię falistą

Tu się srebrzy, tam ginie, Delikatnie drapie po plecach, wsuwa palce za kołnierz.

A tam znowu wypłynie.  Rysuje na plecach linię prostą wzdłuż kręgosłupa.

Wtem przemknęłą wiewiórka,   Delikatnie szczypiąc,  wędruje dłonią po plecach na

skos.

Zaświeciły dwa słoneczka     Zatacza dłońmi koła na plecach. 

spadł drobniutki desczyk.     Leciutko stuka opuszkami palców w plecy. 

Czy Cię przeszedł dreszczyk.    Niespodziewanie, delikatnie szczypie w kark.

Zadanie 7

„Wiosennna pogoda” - praca plastyczno techniczna. 

Do przygotowania:  4 rolki po papierze toaletowym, talerzyk papierowy, żółta bibuła , biała

farba, pędzel, żółta kartka, wata, klej, nożyczki.  

Dziecko przecina wszystkie rolki na pół i skleja je ze sobą na kształt chmurki.

Maluje powstałą chmurkę na biało i po wyschnięciu wypełnia każdą rolę watą.

Następnie wykleja talerzyk papierowy kawałkami żółtej bibuły i nakleja talerzyk

na zółtą kartkę. Po naklejeniu obcina kartkę tak, aby powstały promienie i żeby

http://bystredziecko.pl/karty-pracy/szlaczki/szlaczki-l-6.pdf
http://bystredziecko.pl/karty-pracy/szlaczki/szlaczki-l-5.pdf


całóść przypominało słońce, którmu dokleja nosek i oczy z kolorowego papieru.

Na koniec sklejąją słońce i chmurkę.



Stadium rozwoju tulipana


