
GRUPA V piątek 10.04.2020 rok 

Witamy serdecznie Dzieci i Rodziców z grupy V. Ze względu na zaistniałą sytuację nie możemy 

przychodzić do pracy i bezpośrednio w przedszkolu prowadzić zajęć dydaktycznych. 

Dlatego też za pomocą naszej strony internetowej przedszkola będziemy przekazywać informacje 

dotyczące działań edukacyjnych. Prosimy Rodziców  

o współpracę z naszą grupą i wspólną edukację.  

Pozdrawiamy Serdecznie Dzieci I Rodziców. Nauczycielki z grupy V. 

Pani Agata i Pani Marta. 

TEMAT TYGODNIA (06-10.04.2020rok) Wielkanocne tradycje. Cele ogólne: zapoznanie z 

niektórymi elementami kultury regionalnej związanymi z Wielkanocą, rozwijanie umiejętności 

współpracy Rodzic – Dziecko. 

Prosimy Rodziców o przesyłanie zdjęć prac dzieci na adres ps.36grupa5@onet.pl 

Zdjęcia będą umieszczane na naszej stronie internetowej. 

Dziękujemy.  

 

Z okazji zbliżających się 

Świąt Wielkanocnych pragniemy złożyć życzenia  

zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności 

Rodzicom i Dzieciom z grupy V 

Nauczycielki: Pani Agata i Pani Marta 

mailto:ps.36grupa5@onet.pl


Ćwiczenia praktyczne dnia codziennego. 

Zajęcia proponowane dzieciom w obszarze ćwiczeń dnia praktycznego mają ogromne wartości 
wychowawcze. Ważne jest tak zorganizować ten obszar pracy dziecka, aby był on wyjątkowo atrakcyjny, 

stwarzał okazję do aktywności własnej dziecka i łączył ćwiczenia ruchowe z ważnymi celami 
praktycznymi.  

Czynności podejmowane przez dzieci w obszarze ćwiczeń dnia praktycznego powinny być zróżnicowane 
w zależności od wieku dziecka, jego możliwości rozwojowych, od jego specyficznych potrzeb, a także 

zainteresowań. 

Proponujemy dzieciom następujące ćwiczenia np. : wycieranie, zamiatanie, ścieranie kurzu, podlewanie 
kwiatów, pielęgnacja kwiatów ciętych, obsługiwanie prostych urządzeń itp.  

Przyswajanie zasad związanych np. z dobrymi manierami i z dbałością o wspólnotę, to uczy dzieci 
powitania, pożegnania, pozdrawiania, cichego zamykania drzwi, odsuwania krzeseł, nakrywania do stołu. 

 

Wiosenne porządki 

Tak to się jakoś zgrywa, że przedświąteczne porządki to zwykle nasze pierwsze duże wiosenne 

sprzątanie. Mycie okien, trzepanie i pranie dywanów, sortowanie ubrań w szafach i odkurzanie 

wszystkich domowych zakamarków. Jeśli nadmiar obowiązków nie pozwala na zajmowanie się dziećmi, 

to najprostszą metodą na ten problem jest włączenie ich do domowych prac. Nawet jeżeli ta pomoc 

będzie miała jedynie wymiar symboliczny, to ważne, że dzieci będą miały zajęcie. 

Wyznaczmy więc zadania - może w pokoju dzieci nagromadziły się zabawki, rzeczy i ubrania. Przy tej 

okazji warto zrobić dobry uczynek i oddać niepotrzebne rzeczy komuś, kto ich potrzebuje bardziej. 

Namówmy dzieci na segregowanie przedmiotów, wycieranie kurzy, układanie własnych książek na 

półkach, odkurzanie i inne prace, do których się garną, które są bezpieczne i proste do wykonania. 

 



Rzeżucha w skorupce. 

 

 

 

Potrzebna będzie skorupka jajka. Najlepiej nadaje się do tej dekoracji skorupka z jajka na miękko. 

Łatwo wydobyć zawartość i zachować większość skorupki w całości. 

Do oczyszczonej skorupki wkładasz odrobinę waty i nasionka rzeżuchy. 

Dziecko może narysować na skorupce oczy, buzię, najróżniejsze śmieszne miny.  

Kilka takich skorupek ustawionych w pomalowanej wytłaczance po jajkach,  

będzie wspaniałą ozdobą wielkanocnego stołu. 

Do każdego takiego jajka z konkretną miną, możecie wspólnie wymyślać historię  

np. dać imię i zastanowić się, dlaczego ten jest wesoły, ten zdziwiony itd. 

 

 

 



********************************************************* 

Również dzięki wspólnemu przygotowywaniu potraw, dzieci później chętniej zjedzą przygotowane dania, 

najmłodsi mogą też zająć się nakrywaniem do stołu.  

Pamiętajmy jednak, by nie gotować w świąteczną niedzielę. Tradycyjnie tego dnia w domu nie powinien 

pojawić się żaden dym ani ogień.  

To już czas na świętowanie!!! 

******************************************************************************************************************** 

Gotowane jajka można podawać na wiele sposobów. Im bardziej pomysłowe i kolorowe, tym chętniej 
dzieci po nie sięgają. Mogą stanowić piękną i smakowitą ozdobę  wielkanocnego stołu. 

******************************************************************************* 

Praca dzieci 3 – letnie 

Zadania na piątek 10.04.2020 rok 

Ada O. Tomek P. Ewa G. Gabi J. G. Emil S. Augustyn B. Marysia M. Kuba R. 

Bartek B. 

Myszka z wielkimi uszami wygląda zabawnie i skłoni do jedzenia wszystkich niejadków. 

 

Składniki: 
– jajko 
– ser 
– ziarenka pieprzu lub ziela angielskiego 
– pomidor 
– rzodkiewka 

1. Jajko  na twardo.  Po obraniu i ułożeniu na talerzu robimy dwie dziurki nożem na oczka. 
2. Dziecko może do dziurek włożyć ziarenka – myszka już może oglądać świat.  
3. Z plasterka rzodkiewki wykrawamy dwoje uszu dla myszki. 
4. Od góry jajko nacinamy, po czym dziecko może tam włożyć rzodkiewkowe uszy. 
5. Z pomidora odkrawamy kawałek – zrobimy z niego nosek dla myszki. 
6. Robimy wąsy i ogon z łodyżek pietruszki. 

 

Gotowe!!! 



Praca dzieci 4 – letnie 

Zadania na piątek 10.04.2020 rok 

Franek K. Emma S. Benio Ż. Lidia D. Maks I. 

 

Przepis na smakowitego muchomorka z jajek. 
 

 

 

 

  

 

Będziecie potrzebować: 
– jajka ugotowane na twardo, 
– pomidory (górne części, dobrze wykroić odrobinę miąższu), 
– majonez, 
– „mech” z brokułów albo sałaty. 

Na talerzyku ustawiamy jajko, dodajemy pomidorowy kapelusz, robimy białe kropki z majonezu widelcem 
lub zakończeniem noża. Dodajemy mech i … życzymy smacznego! 

 

 

 

BRAWO !!! 

 

 



Praca dzieci 5 – letnie  

Zadania na piątek 10.04.2020 rok 

Patryk M. Wiktor J. Agatka R. Gaba M. Gabrysia K. Wojtek O. Artur K. 

 

 

Zajączki z jajek. 

 

 

Zajączki z jajek to zabawny sposób na podanie wielkanocnych przysmaków. 

Co potrzebujesz żeby zrobić zajączki z jajek: 

– jajka na twardo 

– goździki na oczka 

– kawałek papryki na nosek 

– łodyżki pietruszki na wąsy 

– wykałaczki 

Jak zrobić zajączki z jajek: 

Ugotowanym i obranym jajkom na twardo musisz odkroić kawałek wzdłuż jajka tak by można je było 

położyć „na boku” i jajo nie turlało się. To będzie tułów zajączka. Drugie jajko pokrój na ćwiartki tak by z 

dwóch ćwiartek można było zrobić nabite na wykałaczki uszka zajączka. 

Wbijamy goździki – to będą oczka zajączka. Robimy niewielki otwór i mocujemy podłużny kawałek 

papryki jako nosek oraz wkładamy do tej dziurki cieniutkie kawałki łodyżek pietruszki jako wąsy. 

 

I zajączek gotowy! Smacznego! 

 



Praca dzieci 6 – letnie  

Zadania na piątek 10.04.2020 rok 

Alicja D. Mateusz M. Wojtek K. Adam O. 

Przypominamy Rodzicom dzieci 6 – letnich, że można odbierać z przedszkola książki,  

karty pracy 6 – latka. W tych książkach dzieci mogą pracować w domu  

wg naszej proponowanej tematyki tygodniowej.  

Jest to przygotowanie dzieci do szkoły. Zachęcamy do odbioru książek. 

 

Zadania matematyczne 

Dzieci siadają przy stoliku. za pomocą dowolnych liczmanów np.: zakrętki, fasolki itp. rozwiązują zadanie. 

****************************************************************************************************** 

W pewnym domu do świątecznego stołu zasiadły następujące osoby:  

mama, tata, ciocia Basia z wujkiem Piotrem i dwiema córeczkami, babcia Frania i mały Michaś.  

Ile osób usiadło do świątecznego śniadania? 

 

 

Kasia ozdabiała świąteczny mazurek. Przygotowała dziesięć migdałów.  

Po chwili przyszedł Maciek i zjadł dwa migdały. Ile migdałów zostało Kasi do ozdobienia mazurka. 

 

 



Na stole leżało osiem jajek. 

 Mama zjadła jedno a tata dwa.  

Ile jajek zostało na stole? 

 

 

Zuzia robiła wielkanocną palmę.  

Przyczepiła na niej trzy czerwone kwiaty, dwa żółte i cztery fioletowe.  

Niestety klej był zbyt słaby i dwa kwiaty się odczepiły.  

Ile kwiatów zostało na palmie? 

 

 

 

Spacer po centrum nauki Kopernik część 2 

https://www.youtube.com/watch?v=Yv13C7JfNao&feature=emb_logo 

 

Bazyliszek 

I niespodzianka. Pamiętacie Bazyliszka? Chętnie słuchaliście tej legendy w przedszkolu.  

Mamy dla was Bazyliszka wersję współczesną.  

Słuchowisko mp3.  

https://kubus.pl/storytel/bazyliszek-wersja-wspolczesna/ 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Yv13C7JfNao&feature=emb_logo
https://kubus.pl/storytel/bazyliszek-wersja-wspolczesna/


PRACA DODATKOWA - CHĘTNYM DZIECIOM 

Zbliża się Wielkanoc. 

Trwają przygotowania do świąt. Pan Języczek postanawia upiec ciasto. 

Najpierw do miski (robimy z języka miskę – przód i boki języka unosimy ku górze, tak by na 

środku powstało wgłębienie) wsypuje mąkę i cukier (wysuwamy język z buzi, a potem go 

chowamy, przesuwając nim po górnej wardze, górnych zębach i podniebieniu),  

Dodaje masło (wysuwamy język z buzi, a potem go chowamy, przesuwając nim po górnej wardze, 

górnych zębach i podniebieniu).  

Składniki miesza (obracamy językiem w buzi w prawo i w lewo) 

 i mocno uciera (przesuwamy językiem po górnych zębach, następnie po dolnych).  

Ciasto już się upiekło (wdychamy powietrze nosem i zatrzymujemy je przez chwilę w buzi, 

nadymając policzki, następnie wypuszczamy powietrze ustami).  

Pan Języczek właśnie je ozdabia – polewa czekoladą (przesuwamy czubkiem języka po 

podniebieniu w przód, w tył i w bok), obsypuje rodzynkami (dotykamy językiem każdego górnego 

zęba), orzechami (dotykamy językiem każdego dolnego zęba). 

Pan Języczek robi sałatkę warzywną. Kroi warzywa (wysuwamy język z buzi i wykonujemy nim 

szybkie ruchy w kierunku nosa i brody), dodaje majonezu, miesza, a potem próbuje.  

Sałatka jest pyszna (oblizujemy wargi ruchem okrężnym). 

Następnie pan Języczek maluje jaja – powoli wkłada je do kubeczków z barwnikami (przesuwamy 

język po górnej wardze, górnych zębach i podniebieniu).  

Wyciąga pomalowane (wysuwamy język z buzi, przesuwając nim po podniebieniu, górnych 

zębach i górnej wardze w kierunku nosa) i dmucha, żeby szybciej wyschły (wdychamy powietrze 

nosem, wydychamy buzią).  

Potem rysuje na jajach wzorki – kropki (dotykamy językiem różnych miejsc na podniebieniu), 

kółka (oblizujemy wargi ruchem okrężnym), paski (oblizujemy górną wargę, górne zęby, miejsce 

za zębami, następnie dolną wargę, dolne zęby, miejsce za zębami), kratkę (dotykamy językiem 

naprzemiennie zębów dolnych i górnych, następnie prawego i lewego kącika ust). 

Zaplata jeszcze koszyczek wielkanocny (kilkakrotnie dotykamy językiem górnej wargi, prawego 

kącika ust, dolnej wargi i lewego kącika ust) i już wszystko do świąt przygotowane.  

Cieszy się pan Języczek (uśmiechamy się szeroko nie pokazując zębów), bo może już świętować. 



 

SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE DZIECKA 
 

PRACA RODZIC – DZIECKO 
 

Rodzic czyta tekst -  dziecko mówi co widzi na obrazku 

część 2 

 

Teraz grupa zawodników, do wyścigów jest gotowa. Czy słyszycie 

sygnał którym start ogłasza .  Hop! I wszyscy jak 

szaleni, wśród podskoków z  piskiem gnają. A  ? Także 

skaczą i  z   uciekają. Tylko  nie  

zamierza brykać wcale. Lecz skupiony z  

 

w  pysku   do mety zmierza wytrwale. Brawo, Brawo! Huczy 

. I nim się spostrzegły zuchy, wielki wyścig wielkanocny 

wygrał właśnie .  

Spójrzcie jaki jest szczęśliwy,  a w raz z nim gromadka cała. Bo 

choć   pospadały, to zabawa się udała. 



 

 

 

NIESPODZIANKA !!! 

Piosenka o figurach - wszystkim dzieciom z Grupy V 

https://www.youtube.com/watch?v=Lv-1s65cgJM 

Tańczcie, śpiewajcie i bawcie się wesoło !!! 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Lv-1s65cgJM

