
 

 

 

ZDALNE NAUCZANIE 

                     GRUPA 1 - KRASNOLUDKI 

 

MATERIAŁ DO ZAJĘĆ ZDALNYCH OPRACOWAŁY: 

* ELŻBIETA GALIŃSKA  * PAULINA KALATURA 

 

TEMATYKA TYGODNIA - ,,WIELKANOC” – ( 06.04. - 10.04.2020r.) 

 

 

 



Cele ogólne: -  Rozwijanie mowy. 

                       - Rozwijanie umiejętności liczenia. 

                       - Rozwijanie sprawności manualnej. 

                       - Umuzykalnienie dzieci. 

                       - Rozpoznawanie i nazywanie kolorów. 

                        - Poznanie zwyczajów wielkanocnych. 

                        - Rozwijanie sprawności fizycznej. 

 

                  DZIEŃ 1 - ,,KOSZYCZEK WIELKANOCNY” 

 Uczymy się prawidłowo oddychać i usprawniamy narządy artykulacyjne – ćwiczenia, 

link  

https://m.youtube.com/watch?v=Lod1r88h61I 

 

 Słuchanie wiersza pt. ,,Wielkanoc” J. Koczanowskiej czytanego przez Rodzica. Wspólna 

rozmowa na temat wiersza. (tabela) Dodatkowy link - ,,Wielkanocne wierszyki dla 

przedszkolaków” https://eduzabawy.com/wierszyki/wielkanoc/ 

 

 
Wiersz pt. ,,WIELKANOC” 
 
W wielkanocnym koszyczku przystrojonym pięknie, 
kłóciły się pisanki o najlepsze miejsce. 
 
Każda chciała spoczywać tuż obok rzeżuchy, 
zielonej i puszystej jak miękkie poduchy. 
 
Wtem do akcji wkroczył cukrowy baranek, 
zjadł zieloną rzeżuchę, przerwał spór pisanek. 
 

 

 Wykonanie pracy plastycznej ,,Koszyczek wielkanocny” – z plasteliny zrób małe kuleczki, 

a następnie wyklej wzór zgodnie z kolorystyką. (załącznik)  

 Dodatkowo (dla chętnych dzieci) – kolorowanka (załącznik) 

 

 

 

https://m.youtube.com/watch?v=Lod1r88h61I
https://eduzabawy.com/wierszyki/wielkanoc/


 

DZIEŃ 2  - ,,LICZYMY PISANKI” 

 Ćwiczenie graficzno – ruchowe. – OPIS ĆWICZENIA:  Dziecko za Rodzicem kreśli w 

powietrzu kształt dużego jajka, mówiąc przy tym rymowankę: ,,JAJECZKO, JAJECZKO, 

BĘDZIESZ PISANECZKĄ” (rymowankę mówi Rodzic, dziecko powtarza) 

 

 Ćwiczenia matematyczne ,,Tu pisanka, tam pisanka” – liczenie w zakresie 4. POLECENIE: 

Policz pisanki w każdej pętli, podaj ich liczbę i pokaż  na palcach. (wg załącznika) 

 

  Słuchanie piosenki pt. ,,Pisanki, pisanki”, link https://youtu.be/OTPObfVuHCY 

 

 

 
 

DZIEŃ 3 - ,,MALOWANE JAJKA” 

 Zabawa ruchowa zręcznościowa ,,Przenosimy jajko”. OPIS ZABAWY: Przygotuj dziecku 

łyżkę oraz małą piłeczkę np.: pingpongową (piłeczka naśladuje jajko). Dziecko przenosi na 

łyżce jajko, starając się, żeby nie spadło z łyżki. 

 

 Wykonanie pracy plastycznej - ,,Pisanka” – ozdób sylwetę pisanki wzorami malowanymi 

palcami na załączonej karcie pracy. Dodatkowo: mamacarla.pl Proste prace plastyczne z 

małym dzieckiem – Wiosna i Wielkanoc ;  

 

 

https://youtu.be/OTPObfVuHCY


 
 

 

 Nauka rymowanki: ,,PISANKI, PISANKI JAJKA KOLOROWE: NIEBIESKIE, CZERWONE I 

POMARAŃCZOWE”. Dziecko powtarza za Rodzicem. 

 

DZIEŃ 4 - ,,OPOWIADAMY O KURCZĄTKACH” 

 Ćwiczenie spostrzegawczości - ,,Obrazki wielkanocne”. Połącz takie same obrazki na 

załączonej karcie pracy. 

 

 

 

 

 

 

 

 Oglądanie  bajki dla dzieci pt. ,,Wielkanocny kurczaczek”, link 

https://www.youtube.com/watch?v=ymnXDUjzvg&feature=share 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ymnXDUjzvg&feature=share


 

 

 Słuchanie piosenki pt.,, Żółty kurczaczek”, link https://www.youtube.com/watch?v=SE8-

tteo9wg&feature=share Rozmowa na temat piosenki, nauka pierwszej zwrotki i refrenu 

fragmentami, metodą ze słuchu. ( tekst – słowa piosenki – tabela) 

 

 

 
 

 

 

 

 
,,ŻÓŁTY KURCZACZEK” 

 
1.Ze skorupki wyskakuje, mama kurka mnie pilnuje, 
a ja biegam tu i tam, skrzydełkami macham Wam. 
 
REF.: Żółta główka, żółty dzióbek, żółty kolor bardzo lubię. 
          Żółty mam kubraczek cały, bo ja jestem kurczak mały. (x2) 
 
2. Jak słoneczko wszystkich cieszę, taki ze mnie żółty śmieszek, 
każdy bardzo lubi mnie i się ze mną bawić chce. 
REF: Żółta główka, żółty dzióbek …………. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SE8-tteo9wg&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=SE8-tteo9wg&feature=share


 

DZIEŃ 5 - ,,WIELKANOC” 

 Zabawy ruchowe dla dzieci - ,,Rób to co ja” – link https://youtube.be/m2WsGrvCxw 

 

 GRAFOMOTORYKA: - ćwiczenie – Połącz kropki kredką, pokoloruj zajączka (lub pisankę) 

na załączonej karcie pracy. / ,,Zwyczaje wielkanocne” – oglądanie krótkiej prezentacji, 

link https://www.youtube.com/watch?v=r-to1UXYMUA 

 

 
 

 

 Zabawa w ,,kodowanie” - ,,Budowanie muru z klocków” z  użyciem klocków w 4 kolorach 

– utrwalanie nazw kolorów ; OPIS ZABAWY: Dziecko układa klocki w odpowiednim 

kolorze ( mówi nazwę koloru) według podanego wzoru (rytmu) przez Rodzica. Rodzic 

zachęca dziecko do wspólnej zabawy. 

 

 

https://youtube.be/m2WsGrvCxw
https://www.youtube.com/watch?v=r-to1UXYMUA


 WSZYSTKIE DZIECI DOSKONALĄ CZYNNOŚCI 

SAMOOBSŁUGOWE. 

 WSZYSTKIE DZIECI CHĘTNIE SPĘDZAJĄ CZAS NA 

ŚWIEŻYM POWIETRZU, BAWIĄC SIĘ WESOŁO. 

 

 

 

 

 

 

 

                       


