
GRUPA XI – 5-6 LATKI – propozycje dla rodziców 

na tydzień 27.04- 30.04.2020r. 

Drodzy Rodzice!  

Kończy się miesiąc kwiecień i my kończymy tematykę o zwierzętach. Mamy nadzieję, 

że podobały wam się nasze propozycje. Ten tydzień poświęcimy na 

usystematyzowanie wiadomości o zwierzętach i pracy rolnika na wsi – maszyny, 

które mu pomagają w pracy. Życzymy udanej zabawy! 

 

Nasze propozycje: 

Aktywność umysłowa 

1. „Najpiękniejsze”- opowiadanie G. Kasdepke połączone z działalnością 
praktyczną (27.04.2020) 

  

 „Jak wiadomo, każda mama pragnie, aby jej dziecko było naj, naj, 
najwspanialsze!…  

Prawda?  
Tak samo rzecz się miała z pewnymi dobrze mi znanymi kurami. Któregoś ranka 

wszystkie trzy zniosły jajka. Cóż to była za radość! Gdakały wniebogłosy ze 
szczęścia! Spoglądały z miłością na swe jajeczka. Otulały je delikatnie. Nasłuchiwały 
czy zza kruchej skorupki nie dobiegnie ich czasem jakiś dźwięk. Jednym słowem jak 
wszystkie mamy, robiły sporo zamieszania.  

– Z mojego jajeczka – gdakała pierwsza kura – wyrośnie najsilniejszy kogucik na 
całym podwórku!  

– A z mojego – gdakała druga – najpiękniejsza nioska w całej wsi!  
Zaś trzecia kura była tak szczęśliwa, że nie wiedziała nawet, czy wolałaby chłopca, 

czy dziewczynkę. Wszystkie jednak chciały, aby ich dzieci były najpiękniejsze.  
Postanowiły, więc pomalować skorupki jajek najwspanialej, jak tylko potrafiły.  
– Mój kogucik – gdakała pierwsza kura – będzie czerwony w niebieskie paski.  
– A moja nioska – gdakała druga – będzie różowa w zielone groszki.  
Zaś trzecia kura nie mogła się zdecydować, czy pomalować jajo na pomarańczowo 

w brązowe kwadraciki, czy na brązowo w pomarańczowe trójkąciki.  
Wszystkie były przekonane, że z tak kolorowych jajek wyklują się najpiękniejsze 

kurczaki na świecie.  
I rzeczywiście.  
Którejś nocy usłyszały jakieś ciche trzaski, jakieś 

popiskiwania… – zanim się obejrzały, z popękanych, 
kolorowych skorupek wyskoczyły ich dzieci.  

–Jaka śliczniutka!… – wygdakała pierwsza kura.  
– Mój ty kochany!… – rozczuliła się druga.  
– Chlip, chlip!… – płakała ze szczęścia trzecia kura.  
A małe kurczaczki, wszystkie żółciutkie, jak gdyby 

pomalowało je samo słońce, rozejrzały się dookoła i 
krzyknęły radośnie:  

– Mamo! Już jestem!  

 



 
Prosimy rodziców o przeczytanie dziecku opowiadania  
a następnie o rozmowę na temat tekstu:  
 
„O jakich kurczakach marzyły kury? Co kury zrobiły z jajkami? Jakiego koloru były 

małe kurczaczki?” Jakie zwierzęta wykluwają się z jaj?  

Dzieci szukają odpowiedzi w dostępnych książkach i czasopismach, korzystają z 

własnej wiedzy. Podają przykłady zwierząt, które wykluwają się z jaj. Rodzic może 

pomóc nazwać kategorie tych zwierząt: owady, ryby, gady, płazy. Wśród ssaków 

zaledwie dwa gatunki – dziobak i kolczatka. 

https://www.youtube.com/watch?v=lIWDCkbVQ6A  

Zabawa badawcza „Jajko” – dziecko samodzielnie stawia hipotezy i je weryfikuje, 
określa, do czego wykorzystujemy jajka 
 
Można zgromadzić jak najwięcej różnych rodzajów jaj: kurze, gęsie, przepiórcze, 
strusie, małe, duże, w różnych odcieniach. Dziecko oglądają dokładnie jaja, próbują 
zgadnąć, które jajo pochodzi, od którego ptaka.  
 

 
Zabawa polega na tym, aby rozpoznać, które jajo jest surowe, a które gotowane. 
Żeby to sprawdzić należy zakręcić na stole jajkiem surowym i ugotowanym, rodzic 
prosi dziecko, by zgadło, które jest które. Następnie oba jajka rozbija, dzieci 
podsumowują, że surowe jajko kręci się wolno, a ugotowane szybko. Można 
wyjaśnić, że gotowane jajko kręci się szybciej, bo ma zwartą konsystencję – 
konsystencja surowego jaja hamuje jego obrót. Następnie prosimy dziecko o 
sprawdzenie, czy jajko jest surowe czy ugotowane, układając kilka obok siebie.  

https://www.youtube.com/watch?v=lIWDCkbVQ6A


Każde dziecko ma jedno surowe jajko i talerzyk. Dzieci delikatnie rozbijają skorupki 
jajek i wylewają zawartość na talerzyki, oglądają je, także za pomocą lup. Dzieci 
mogą opowiedzieć, jak jest zbudowane jajko i jakie są funkcje poszczególnych 
elementów budowy jaja. Pomagamy dzieciom dojść do wniosku, że skorupka i błona 
chronią jajko przed uszkodzeniem. Pisklę rozwija się z płytki zarodkowej(wskazać 
zarodek). Białko chroni rozwijające się pisklę przed urazami. Żółtko jest źródłem 
substancji odżywczych, dzięki którym pisklę może się rozwijać i rosnąć. Komora 
powietrzna zapewnia pisklęciu możliwość oddychania 
 
Prezentacja „Jak z jajka powstaje kurczak?” 
https://www.youtube.com/watch?v=LsrRsxF0teE 
 
Można również wspólnie z dzieckiem przygotować posiłek z wykorzystaniem jajek. 
Powodzenia  
 

2. „Rolnik”- słuchanie wiersza (28.04.2020) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LsrRsxF0teE


Powtarzając wiersz dziecko naśladuje czynności rolnika spontanicznie wg własnego 
pomysłu. Należy wyjaśnić dziecku niektóre słowa np. plewi, dziecko odpowiada na 
pytanie:, co robi rolnik?, dopasowuje ilustracje do czynności, naśladuje jazdę 
traktorem  
 

3. „Maszyny rolnicze” – praca z obrazkiem (30.04.2020) 

https://www.youtube.com/watch?v=l230vrkA4_w  

- dziecko pozna nazwy i wygląd maszyn rolniczych, ich zastosowanie w 
gospodarstwie, dobiera podpisy pod zdjęciami, dzieli nazwy maszyn na sylaby i 
głoski 
- zabawa „Rolnik sam w dolinie”- inscenizacja ruchowa, można zaprosić do zabawy 
wszystkich domowników https://www.youtube.com/watch?v=0Iw20CK9Wz4  
 
Aktywność matematyczna 

1. „Kury i kurczęta”- klasyfikowanie zbiorów (29.04.2020) 
 

- prosimy o zgromadzenie liczmanów, mogą to być klocki, patyczki, kredki, małe 

pluszaki lub można wykorzystać liczmany z ubiegłego tygodnia. 

 Zadaniem dzieci będzie układanie zbiorów wg ustalonych cech (kolor, kształt, 

przeznaczenie). Dziecko klasyfikuje swoje zbiory wg liczebności malejącej i 

wzrastającej, przelicza liczebnikami głównymi i porządkowymi 

Aktywność plastyczna 

1. „Traktor” – wydzieranka z kolorowego papieru (29.04.2020) 

- dziecko ma za zadanie wykleić kontur traktora skrawkami kolorowego papieru, 

może dorysować inne elementy i ozdobić wg własnego pomysłu 

-szablon do wydrukowania poniżej 

 

Aktywność muzyczna 

1. „Kaczuszki" śpiewanie piosenki ilustrowanej gestem i ruchem (30.04.2020) 

https://www.youtube.com/watch?v=zW1_ANe0l94  

 

1.Ta kaczuszka dzióbek ma,  

ta kaczuszka skrzydła ma,  

i ogonek też ma,  

Kwa kwa kwa kwa. (cała zwrotka cztery razy)  

ref x 2 .Bo wszystkie kaczki lubią wodę,  

w niej uwielbiają kąpać się ,  

kochają pływać i nurkować, wesoło kwakać i trawkę jeść. 

 2.Ta kaczuszka żółta jest,  

mrugać oczkiem lubi też, 

https://www.youtube.com/watch?v=l230vrkA4_w
https://www.youtube.com/watch?v=0Iw20CK9Wz4
https://www.youtube.com/watch?v=zW1_ANe0l94


 i uśmiecha się wciąż  

Kwa kwa kwa kwa (cała zwrotka 4 razy)  

ref...x2 

 3.Jak kaczuszka dzióbek mam, 

 jak kaczuszka skrzydła mam, 

 i ogonek też mam  

Kwa kwa kwa kwa. (cała zwrotka 4 razy) 

 Ref… x3 

 

- Dziecko wysłucha i śpiewa piosenkę, gestem i ruchem ilustruje utwór, odtwarza 

proste układy taneczne w różnorodny sposób 

- wykorzysta do zabawy instrumenty muzyczne i perkusyjne np. Klocki   

Zabawa rytmiczno- ruchowa:  „Idą kaczuszki” 

https://www.youtube.com/watch?v=x9x5BdvCI44 

- dziecko idzie po okręgu i odpowiednio do słów, przystając przy tym, macha rękami 

i tupie nogą (w podanym rytmie).  

 

 

Aktywność ruchowa 

Zabawy taneczne przy muzyce z serii  „Wygibasy z naszej klasy": 

https://www.youtube.com/watch?v=2z2vC7MxcKo&fbclid=IwAR1mXBmbabOmoTF

tYpoOtE6YOP06PKT    

https://www.youtube.com/watch?v=xm93WFJ7bNs 

DtL0CJJcBxCKK5lMJzn92X43B_3A  -  Zabawa „Gimnastyka” 

1.Zbieramy jajka – skręty tułowia.  

Dziecko stoi plecami do rodzica i podają sobie woreczki – „jajka”, wykonując skręt 

raz w prawo, raz w lewo, szybko i powoli 

2.Głodne kurki – ćwiczenia stóp. 

Dziecko siada na dywanie z wyciągniętymi przed siebie nogami. Pomiędzy bosymi 

stopami ma woreczek. Na hasło rodzica próbuje przybliżyć do siebie palcami stóp 

woreczek. Gdy mu się to uda, powtarza ćwiczenie. 

3.Na grzędzie – ćwiczenia dużych grup mięśniowych. 

 Dziecko-kura kuca wzdłuż krawędzi dywanu i zamyka oczy. Na ustalony dźwięki 

„kura budzi się” – dziecko porusza się po pokoju z lekko ugiętymi kolanami i rękami 

zgiętymi w łokciach. Na ciszę ponownie wraca „na grzędę”. Zabawę powtarza kilka 

razy, a na koniec siada w siadzie skrzyżnym i przez chwilę głęboko oddycha. 

https://www.youtube.com/watch?v=x9x5BdvCI44
https://www.youtube.com/watch?v=2z2vC7MxcKo&fbclid=IwAR1mXBmbabOmoTFtYpoOtE6YOP06PKT%20%20%20https://www.youtube.com/watch?v=xm93WFJ7bNs%20DtL0CJJcBxCKK5lMJzn92X43B_3A
https://www.youtube.com/watch?v=2z2vC7MxcKo&fbclid=IwAR1mXBmbabOmoTFtYpoOtE6YOP06PKT%20%20%20https://www.youtube.com/watch?v=xm93WFJ7bNs%20DtL0CJJcBxCKK5lMJzn92X43B_3A
https://www.youtube.com/watch?v=2z2vC7MxcKo&fbclid=IwAR1mXBmbabOmoTFtYpoOtE6YOP06PKT%20%20%20https://www.youtube.com/watch?v=xm93WFJ7bNs%20DtL0CJJcBxCKK5lMJzn92X43B_3A
https://www.youtube.com/watch?v=2z2vC7MxcKo&fbclid=IwAR1mXBmbabOmoTFtYpoOtE6YOP06PKT%20%20%20https://www.youtube.com/watch?v=xm93WFJ7bNs%20DtL0CJJcBxCKK5lMJzn92X43B_3A


4.„ Czy umiesz tak jak ja?’’ – zabawa z elementami równowagi dla całej 
rodziny. 
Wszyscy stoją w dowolnych miejscach pokoju tak, aby każdy widział osobę 
pokazującą jakiś ruch. Osoba pokazująca mówi np.: „Czy umiesz tak jak ja – stać 
na jednej nodze?’’ Wszyscy ją naśladują, próbując wykonać taki sam ruch, 
następnie wybieramy kolejną osobę. /Narysować stopą jajko nad podłogą? Podnieść 
nogę zgiętą w kolanie i klasnąć pod nią?  Zrobić dwa kroki w przód z zamkniętymi 
oczami? Obrócić się szybko i stanąć na jednej nodze? 

Codzienne zabawy 

 
1.„Pasta jajeczna” – samodzielne przygotowanie kanapek z pasta jajeczną. Dziecko 
powie, co można zrobić z jajek oraz do przygotowania, jakich potraw wykorzystuje 
się jajka. Podaje swoje pomysły, dopytajmy, czy dzieci lubią wymienione danie, czy 
jest słodkie, czy słone, czy częściej się je zjada na śniadanie, na obiad, na deser czy 
na kolację. Na koniec rozmowy proponujemy, żeby dzieci własnoręcznie wykonały 
kanapki z pastą jajeczną. Zaprasza dzieci do łazienki, by umyły ręce. Każde dziecko 
dostaje ugotowane jajko, miseczkę, widelec, nóż (tępy), łyżkę. Na stolikach stoją 
szczypiorek, natka pietruszki, majonez, sól, pieprz, pokrojone pieczywo, umyte 
nożyczki. 
Dzieci przystępują do pracy, obierają jajka, rozgniatają je w miseczkach, dodają 
pocięty nożyczkami szczypiorek lub natkę pietruszki, odrobinę majonezu, szczyptę 
soli, ew. pieprzu, mieszają całość. Następnie nakładają pastę na kromki chleba i 
ozdabiają kawałkami dostępnych warzyw (pomidorów, ogórków, rzodkiewki, sałaty 
itp.). Na koniec dzieci degustują wykonane przez siebie kanapki.  
 

2.„Jajko’’ – masaż relaksacyjny. 
Uczestniczące w zabawie dwie osoby, siadają jedno za drugim / na dywanie/. Ktoś z 
dorosłych czyta wierszyk, mówiąc i pokazując, jakie ruchy mają wykonywać 
uczestnicy zabawy na plecach drugiej osoby. Dorosły lub starsze rodzeństwo czyta 
wierszyk po raz drugi, pokazując w powietrzu ruchy, które mają być wykonane. 
A to co? A to co? 
Jajko drogą szło. / osoba siedząca z tyłu stuka palcami od dołu pleców ku górze/ 
 Napotkało „ patelnię’’. / na czubku głowy robi okrężny ruch dłonią zakończony 
lekkim stuknięciem/ 
 I udaje jajecznicę. / wykonuje ruch gładzący od czubka głowy ku dołowi/ 

3. Proszę o powtarzanie z dziećmi: dni tygodnia, pór roku, nazw miesięcy,  nazw 
figur geometrycznych 

4. Dzielenie wyrazów na sylaby, głoski, wyróżnianie pierwszej i ostatniej głoski, 
układanie zdań z wybranymi wyrazami, przeliczanie wyrazów w zdaniu. 

 

 

Na następnych stronach kilka propozycji graficznych do wykorzystania 

        Życzymy miłej zabawy 
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W ten sposób należy układać zbiory wg liczebności wzrastającej i odwrotnie wg 

liczebności malejącej 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 





 


