
GRUPA V czwartek 09.04.2020 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.  

 

 

Robert Karwat 

Opowieść o kolorach 

 

 

mailto:ps.36grupa5@onet.pl


Zachęcamy Rodziców do wspólnego czytania 

,,Cała Polska Czyta Dzieciom” 

Podczas czytania jesteśmy blisko, przytulamy dziecko patrzymy na nie 

z miłością, poświęcamy mu czas. To waśnie dzięki poczuciu, że jest ważne 

i kochane, dziecko rozkwita, zaczyna budować wiarę w siebie, życzliwość, 

empatię, umiejętności społeczne. 

Bajka terapeutyczna 

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

 

- Dziadku, opowiesz mi o kolorach? - dziewczynka siedząc w fotelu, głaskała kota, który rozłożył się 

obok, oparłszy pyszczek o jej kolano.  

- O kolorach? Hmm, niech pomyślę ? Posłuchaj, skarbie - opowiem ci historyjkę, która jest tak stara, że 

nie tylko nie wiadomo, kiedy i gdzie się zdarzyła, ale nawet, czy w ogóle była możliwa. Ale czy to ważne?  

Dawno, dawno temu były na świecie tylko trzy kolory: Czerwony, Niebieski i Żółty. Każdy z nich żył 

niezależnie, użyczając swojej barwy różnym rzeczom i istotom. Pewnego razu wszystkie trzy spotkały się 

na łące. Spacerując przyglądały się kwiatom, latającym owadom, ptakom. Wszystko wokół było albo 

czerwone, albo niebieskie, albo żółte. Każdy z kolorów dbał o swoją barwę, ale nie były o siebie 

zazdrosne, gdyż dla wszystkich było na świecie dosyć miejsca.  

- Spójrzcie, jakie śliczne są te maki! - rzekł z zachwytem Czerwony. - Mają taką mocną i czystą barwę.  

- A pola kaczeńców cudnie się żółcą! - odparł drugi z kolorów.  

- Niebo nad łąką jest przepiękne! Wasze kwiatki są dobrze widoczne, ale czym byłyby bez mojego 

czystego i głębokiego błękitu?  

Wędrowali już dość długo, gdy zauważyli nadciągającą z zachodu chmurę.  

- Będzie deszcz - zauważył Niebieski. - Czy zwróciliście uwagę, że nie ma on żadnej barwy?  

- Tak - przytaknął Żółty. - Zaś chmury są czarne, zupełnie jakby nie chciały żadnego z nas. Gdyby były 

żółte, wyglądałyby pięknie - rozmarzył się.  

A deszcz czerwony - westchnął wielbiciel maków. - Wydaje mi się, bracia, że wszyscy żyjemy niepełnie.  

- Ale cóż możemy zrobić? - Niebieski patrzył na chmury coraz bardziej zakrywające błękit nieba. - Jeśli o 

mnie chodzi, odstąpiłbym trochę miejsca na świecie dla innych kolorów. Na przykład chmury mogłyby 

przybierać barwę każdego z nas. Albo słońce: o świcie mogłoby być niebieskie, w południe czerwone, a 

wieczorem żółte.  

- Chyba mam pomysł! Posłuchajcie ?  

Nadeszła burza. Z ciemnej chmury spadały miliony kropelek. Gdy ulewa zaczęła przechodzić, wszystkie 

trzy kolory chwyciły się za ręce i wskoczyły w górę, wspinając się po kropelkach wody. Dobiegły aż na 

sam szczyt chmury, oświetlony promieniami słońca.  



W jednej chwili rozbłysło. W chmurze rozpostarła się tęcza.  

Gdy chmura oddalała się znad łąki, błysnęło słońce. W jego jasnym blasku spłynęły w dół dziesiątki barw, 

a wśród nich Niebieski, Czerwony i Żółty - trzymały się za ręce - szczęśliwe i radosne. Od tej pory świat 

jest piękniejszy dla wszystkich oczu i serc ?  

 

- Podoba ci się opowieść?  

- Jest cudowna! - odpowiedziała Joasia z uśmiechem, poprawiając na twarzy ciemne okulary. - Jak 

myślisz, czy będę jeszcze widziała? Mama chyba nie bardzo w to wierzy.  

- Posłuchaj, serduszko - pogładził dziewczynkę po włosach. - Mama się martwi, bo jesteś dla niej 

najważniejsza na świecie. Ale możesz pomóc mamusi. Postaraj się z całego serca myśleć, że te 

wszystkie kolory powstały po to, żebyś się nimi cieszyła i że dobry Bóg właśnie tego chce. Wtedy dodasz 

mamie otuchy i wszystko będzie dobrze. Dla mnie też możesz coś zrobić.  

- Dla ciebie? Co mogę zrobić?  

- Obiecaj mi, że namalujesz dla mnie tęczę ?  

 

Kilka miesięcy później Joasia siedziała przy biurku i malowała tęczę.  

W błękitnych oczach dziewczynki widać było radość. 

 

 

 

Praca dzieci 3 – letnie 

Zadania na czwartek 09.04.2020 rok 

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

Bartek B. 

Wielkanocna piosenka 

Hopla Hopla raz i dwa 

 

Podczas słuchania piosenki spróbujcie przedstawić ruchami  ciała co się dzieje w  utworze. 

Spróbujcie również policzyć ile razy w piosence pojawia się słowo zając. 

Aby łatwiej zapamiętać możecie pomóc sobie licząc na palcach. 

. https://www.youtube.com/watch?v=t-jVEPrPR9c 

 

 

 

.%20https:/www.youtube.com/watch?v=t-jVEPrPR9c


Pisanki  

Zrobienie tych pisanek jest najprostsze na świecie. Możesz wykorzystać jajka ugotowane 

na twardo,  pomalowane  na jednolity kolor ale też te całkiem białe tez są doskonałe. 

Potrzebne będą jajka, mazak  i tasiemka lub wstążeczka i klej. 

Mazakiem narysuj oczka i buźki dla jajek.  

Zawiąż kokardkę ( spróbuj samodzielnie) i przyklej ją klejem. 

 

 

 

 

 Drugi sposób jest jeszcze prostszy. Potrzeba tylko jajko ugotowane na twardo i mazak.  

Wesołej zabawy !!! 

 

 

 

 

 



Praca dzieci 4 – letnie 

Zadania na czwartek 09.04.2020 rok 

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

 

 

Posłuchaj i odpowiedz na pytania 

https://www.youtube.com/watch?v=MEzNYFnkM70 

„Spacerek kurek” 

Były sobie kurki trzy, 

co na spacer rano szły. 

Jedna gruba, druga chuda, 

a ta trzecia oczkiem mruga. 

I tak sobie kurki trzy, 

raz dwa raz dwa, w pole szły. 

A pod stogiem ziarnka są, 

zjadły kurki ziarnek sto. 

Myśli sobie każda kurka 

po co wracać na podwórko? 

Smaczne ziarnka tutaj są 

nie na próżno więc się szło. 

 

Chłop szedł miedzą do swej wsi 

i zobaczył kurki trzy. 

Krzyknął: pozwól kurze grzędy, 

ona wnet ci wlezie wszędy. 

Klasnął w dłonie raz dwa trzy 

i wypłoszył kurki trzy. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MEzNYFnkM70


 

Rozmowa na temat piosenki. 

Ile było kurek? 

Jak wyglądała pierwsza kurka? Jak wyglądała druga? 

Co robiła trzecia? 

Dokąd poszły kurki? 

Ile zjadły ziarenek? 

Co pomyślały kurki? 

Kto nadszedł drogą? Co zrobił? 

 

 

Praca dzieci 5 – letnie Zadania na czwartek 09.04.2020 rok 

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

Zajączek 

 



Do wykonania zajączka potrzebne są:  

1. kartka 

2. 3 guziczki  

3. tasiemka  

4. klej  

5. nożyczki 

6. farbki 

Wytnij z kartki 7 większych  figur w kształcie jaja 

 

 i 4 mniejsze. 

 

 

Pokoloruj figury na wybrany kolor.  

Przyklej tak, żeby wyszedł Ci zajączek jak z  obrazka powyżej.   

Z guziczków zrób oczka i nosek. Ozdób tasiemką.  

Przy okazji poćwicz wiązanie na kokardkę. 



Baranek 

 

Potrzebne będą: 

1. kartka  

2. czarny papier (możesz zrobić go sam malując na czarno zwykłą kartkę) 

3. klej 

4. biała farbka  

5. korek (może tez być połowa marchewki) 

6. tasiemka 

Z czarnej karki wytnij 2 nóżki, głowę w kształcie owalu i dwoje uszu ( zobacz kształt na obrazku 

powyżej lub poproś o pomoc rodzica) z kółeczek zrób oczka.  

Na małą karteczkę wyciśnij troszkę białej farbki. 

 „Występluj”  barankową wełnę.  

Ozdób tasiemką. Przy okazji poćwicz wiązanie na kokardkę. 

 

 



Praca dzieci 6 – letnie Zadania na czwartek 09.04.2020 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. 

 

„Pisanki” 

 

Dzieci obsiadły stół i malują pisanki: 

Pierwsza ma kreski 

Druga – kółka zielone 

Trzecia - drobne kwiaty 

Czwarta – dużo kropek 

Piąta –  gwiazdki świecące 

Szósta – znów zygzaki 

Siódma – barwne kwiaty jak astry lub maki 

Ósma – wąskie szlaczki z zieloniutkich listków 

Dziewiąta –  ma już prawie wszystko: 

I kropki i zygzaki i paseczków wiele 

I czerwień i złoto i błękit i zieleń 

I dziesiąta – największa - piękna, przystrojona w kolory tęczy 

Dumne są z nich dzieci wszystkie. 

Narysuj 10 pisanek w takiej kolejności jak jest w wierszu. 

POWODZENIA !!! 

Zapraszamy do obejrzenia filmu o kurkach, kaczkach i innych ptakach. 

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=PW0yJOmnywI 

https://www.youtube.com/watch?v=eRXhIPlBwuI
https://www.youtube.com/watch?v=PW0yJOmnywI


PRACA DODATKOWA - CHĘTNYM DZIECIOM 

 

Wspólna zabawa kubeczkowa rodzic i dziecko. 

https://www.youtube.com/watch?v=s3tHKxiCMPA 

 

Jajko i kurczak – zabawa ruchowa. 

Dzieci poruszają się swobodnie po dywanie. Na pauzę w muzyce reagują na polecenie rodzica 

przyjmując określoną postawę ciała np.; jajko – kładą się na podłodze, zwijają ciało w kulkę i turlają się  

z boku na bok; kurczak – układają ramiona w skrzydełka i poruszają się po dywanie drobnymi kroczkami. 

Wielkanocne pisanki – zabawa konstrukcyjna. 

Dzieci siada na podłodze. Przed sobą układa sznurek  w kształt pisanki. Następnie ozdabia jajko 

dostępnymi materiałami plastycznymi według swojego pomysłu  

(kolorowe druciki, guziki, fasolki,, sznurówki, plastikowe nakrętki, itd.). 

Zabawa ruchowa: „Cyferki figurki” 

Na przerwę w muzyce rodzic demonstruje dzieciom wybraną cyfrę,  

a dzieci próbują ze swojego ciała ułożyć jej kształt.  

Zabawę powtarzamy kilka razy zmieniając za  każdym razem  cyfrę. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s3tHKxiCMPA


SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE DZIECKA 
 

PRACA RODZIC – DZIECKO 
 

Rodzic czyta tekst -  dziecko mówi co widzi na obrazku. 

Na polanie 

 na polanie opowiadał bajkę: 

 za     

za    myszki brały w   łapki   i biegały z    

 . Jeśli biegać chcesz jak    

ruszaj ze mną  na doroczny wielkanocny wyścig z  .  

Już  po chwili zrobiło się gwarno w lesie. Wszyscy spieszą  do 

zabawy. Każdy własną  niesie.  Przemądrzała  wnosi 

pełen  na  polankę, aby każdy sobie wybrał jaką chce : 

 

 


