
Konspekt zajęć zdalnych  

Smakusie  

Poniedziałek  29. 03.2021 

Kochani dzisiaj jak w każdy poniedziałek zaczynamy nowy temat – poznamy rzeczy 

związane z naszymi obyczajami oraz podejmiemy działania praktyczne. 

Nasze zajęcia są podzielone na dwie części   

 Powitanie : przez cały tydzień będziemy witali się tą sama powitanka – rymowanka aby 

ćwiczyć nasza pamięć i nauczyć się nowego powitania  

„Witajcie chłopcy i dziewczynki, witamy wszystkich was , 

Witamy rodziców, witamy panią 

Zabawę zacząć czas”  

Zabawa inscenizacyjna do utworu: 

Aby nasza zabawa była miła i wesoła to zachęcam do spaceru w rytm piosenki  

https://www.youtube.com/watch?v=pNoD_565U08  

- marsz po kole pamiętamy  

- śmielsze dzieci mogą samodzielnie stworzyć choreografie do piosenki  

- bujamy się na boki  

- możemy do koła zaprosić rodzica i na 2 zwrotce tańczymy w kole ale pamiętamy aby 

trzymać prawidłowe tempo . 

Temat 1 „ wesoły zajączek” 

1.  Posłuchajcie wiersza .   

 .„Wesoły zając” –rodzic czyta wiersz J. Święcickiej "Wesoły zając"  

 

Pewien wesoły zając nazywał się Robert Skok.  

Przy różnych zajęczych zajęciach skakał na wprost i w bok. 

Poszedł do domu Kury z farbą i pędzlem burym. 

Chciał mieć pisanki na święta, a pomalował pisklęta. 

Kury akurat nie było, tak się szczęśliwie złożyło. 

Wyniósł więc jajka na łąkę, malował pod niebem i słonkiem 

Ledwo skończył malowanie, rozległo się pukanie.  

Co to za harmider taki? Wykluwają się kurczaki:  

pierwszy z czerwoną kokardą  

,drugi z zieloną falbanką, 

trzeci fioletowy, 

czwarty cały różowy, 

https://www.youtube.com/watch?v=pNoD_565U08
http://edukacja.czerniceborowe.pl/asp/pliki/SPCZ_2020_zdalne_nauczanie_11/5_latki_08_04.pdf#page=2
http://edukacja.czerniceborowe.pl/asp/pliki/SPCZ_2020_zdalne_nauczanie_11/5_latki_08_04.pdf#page=2


piąty żółty,  

o dziwo, szósty –szóstego nie było. 

Nastało wielkie gdakanie. 

Wtem deszczyk spadł niespodzianie. 

Wiosenny deszcz, kapuśniaczek .I żółty był każdy kurczaczek . 

 

2. zabawa muzyczna ruchowa „ Nasz Szaraczek „- kochani teraz zamienicie się w  zajączki i 

na zwrotka kicacie po całym pokoju a na refrenie stajecie i rytmizujecie melodie piosenki 

uderzając o kolana, tupiąc nogami czy klaszcząc w dłonie. Gotowi do zabawy to zaczynamy. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qx-DxyFGk_c 

 

3.Popracować nad ręką lubimy i dzisiaj na jajeczku poćwiczymy- wybierzcie sobie czy 

chcecie dzisiaj zrobić szlaczki  

 

https://www.youtube.com/watch?v=qx-DxyFGk_c


 
 

 

 

 

 

 



Temat 2: Kurczątka i zajączki ” 

 Druga cześć dnia i nowe wyzwania możesz wspólnie z rodzicem przeczytać globalnie 

wyrazy. 

- JAJKO 

- PISANKA 

-ZAJĄCZEK 

- KURCZĄTKO 

 
 

2. Zabawa ortofoniczna naśladujemy odgłosy  

Odgadnij zagadki słuchowe i powtórz za zwierzęciem 

 

Postaraj się to robić powoli i dokładnie  

https://www.youtube.com/watch?v=3oE8dF4HPAEkowa  

 

3. Zabawa językowa – układamy rymy  

Rodzic przeczyta cześć zdania a dzieci dokończa tak aby się zrymowało : 

1. Ten kurczaczek to malutki…..( np. zwierzaczek) 

2. To kurczątko to milutkie     ( zwierzątko) 

3. Mama kokoszeczka zniosła…..( kolorowe jajeczka ) 

4. Malujemy jajeczka w kwiatuszki i …..( słoneczka) 

5.  Małe kaczuszki mają żółte…. ( brzuszki) 

 

 Propozycja zabawy do pracy : 

Rodzic recytuje wiersz, skłania dzieci do podjęcia próby interpretacji utworu, na przykład 

narysować ilustracje jak rodzic czyta wiersz. 

Możemy rozmawiać z dzieckiem zadając mu pytania do utworu  wtedy wiemy czy dziecko 

zrozumiało tekst utworu: 

1. Co chciał zrobić zając? 

2. Co wykluło się z jajek? 

3. Jak wyglądały pisklęta?  

4. Czy kurczaczki długo cieszyły się z nowych, kolorowych ubranek?  

5. Dlaczego? 

To dla dzieci zajęcia gimnastyczne możecie ćwiczyć w domu w ogrodzie z dziećmi lub 

rodzeństwem 

„Świąteczne porządki zajęczej norki” –ćwiczenia gimnastyczne. 

Rodzic rozdaje dziecku gazety  lub kartka i zachęca do zabawy.  

Wszystkie ćwiczenia nawiązują do czynności, które wykonuje zajączek sprzątający swoją 

norkę. 

1. „Zamiatanie podłogi” –puszczanie gazety z góry i naśladowanie ruchem swojego ciała 

opadającej powoli gazety. 

2. „Mycie podłogi” –stanie w rozkroku –skłon w przód i przesuwanie złożonej gazety 

między stopami w tył i w przód. 

https://www.youtube.com/watch?v=3oE8dF4HPAEkowa


3. „Froterowanie podłogi” –gazeta między kolanami –skoki obunóż w różnych 

kierunkach, ruchy rytmiczne, płynne, taneczne. 

4. „Omijanie przeszkód” –stojąc bokiem do leżącej gazety, położenie rąk na jej końcu i 

przyciskając do podłogi –przeskoki zwrotne przez gazetę z jednej strony na drugą (w 

przerwach między skokami próbować chwytać gazetę palcami stóp, lewej i prawej). 

5. „Czytanie gazet” –siad skrzyżny, gazeta trzymana oburącz przed twarzą –dmuchanie 

na gazetę (oddycha-nie nosem, dmuchanie ustami). 

6. „Segregowanie gazet” –przysiad podparty, dłonie na gazecie –czworakowania z 

przesuwaniem gazety w różnych kierunkach. 

7. „Gniecenie gazet” –zbieranie gazety palcami stóp. Dzieci, którym udała się ta 

sztuczka, należy nagrodzić oklaskami. 

8. „Wyrzucanie niepotrzebnych śmieci” –ugniatanie gazety stopami, poprawianie rękami 

tak, aby powstała kulka. 

 


