
Praca zdalna- zadania od 12.04.21r.- 16.04.21r. 

Temat kompleksowy; W gospodarstwie 

Poniedziałek 12.04.21r. 

1.Rozwiążczcie zagadkę, a dowiecie się o czym dzisiaj będą zajęcia. 

Jest brązowa, biała, smaczna w sreberko owinięta, 

Każde dziecko chce ją jeść niczym cukierka.  

 

 
 

Dzisiaj mamy wyjątkowy dzień to Międzynarodowy Dzień Czekolady. 

Kto lubi czekoladę, a jaką?  

2. Słuchanie opowiadania ,,O czekoladowej złości Krzysia’’ R. Stachowicz. 

Wrócił Krzyś z przedszkola w bardzo złym humorze. Trzasnął drzwiami, kopnął kosz 

na śmieci, stracił autka półki, wylał wodę z butelki i wystraszył groźną mina młodsza 

siostrę. 

- Nie cierpię chodzić do przedszkola – powtarzał w złości. Usiadł na dywanie w 

swoim pokoju i myślał komu jeszcze zrobić przykrość, aby samemu jednocześnie 

poczuć się odrobinę lepiej. Po paru minutach emocje jednak i złość Krzysia zaczęły 

opadać i powędrował do kuchni. Mama Krzysia właśnie wyszła do spiżarki, więc 



Krzyś postanowił otworzyć szafkę ze słodyczami. Podsunął krzesło, wdrapał się na 

nie – choć to było bardzo niebezpieczne i otworzył szafkę bez problemu. 

A w niej były same pyszności i słodkości; czekoladki, żelki, batoniki, wafelki, dropsy, 

ciasteczka, herbatniki i wiele wiele innych słodkości. 

- zjem wszystko – postanowił Krzyś i naciągnął sweterek i zaczął upychać te 

słodycze, aby więcej się zmieściło. Odstawił krzesło na swoje miejsce i biegiem, by 

nikt go nie zatrzymał pobiegł do swojego pokoju. Skrył się za łóżkiem i wysypał swoje 

skarby na dywan. Po chwili zaczął wszystkie batoniki i ciasteczka rozpakowywać i 

wkładać je do buzi. 

- Mniam, mniam, mniam – mruczał z rozkoszy. – Ale pyszności. 

I w ten sposób zniknął paczka ciasteczek, dwie czekolady, trzy batoniki, żelki, jedna 

guma rozpuszczalna i sam Krzyś nie wiedział już co zjadł, bo zrobiło mu się jakoś 

gorąco i dziwnie w brzuszku. 

- Krzysiu choć na obiad, ugotowałam dzisiaj pyszna zupkę – powiedziała mama 

wchodzą do pokoju. 

- Nie jestem głodny – odparł. 

- Nie ma mowy, w przedszkolu niewiele zjadłeś obiadu – mówiła mama – choć były 

Twoje ulubione naleśniki. 

- Nie miałem ochoty jeść, bo pokłóciłem się z Bartkiem i on mnie nie lubi. 

- Na pewno cię lubi, nie martw się. Jutro weźmiesz do przedszkola czekoladę i 

podzielisz się z nim na zgodę. Dobrze? – zaproponowała mama. 

- Ale ja ją zjadłem- przyznał się chłopiec. 

- Nie głuptasku, mam czekoladę w szafce dla Ciebie, dzisiaj rano ją kupiłam, gdy 

byłam na zakupach. 

- Mamusiu, bo ja miałem zły humor i ze złości ją zjadłem i wiele innych rzeczy, a tu 

są opakowania – przyznał się Krzyś. 

- Nie wolno dzieciom jeść tyle słodyczy – wiesz o tym – powiedziała surowo mama. 

- Tak. 

- To co zrobimy z ta pyszną zupką? – zapytała mama. 

- Może ją zjem za godzinkę mamusiu? – poprosił Krzyś. 

- No dobrze, ale już dzisiaj i jutro nic słodkiego nie dostaniesz do jedzenia, żadnych 

smakołyków – rozkazała mama. 

- Zgoda i przyrzekam, ze sam już nigdy więcej nie wezmę żadnej rzeczy bez pytania, 

a zwłaszcza czekoladek. – przyrzekł chłopiec. 

- Cieszę się Krzysiu, że zrozumiałeś swoje złe postępowanie. 

I tak oto zły humor Krzysia odszedł daleko, a samemu chłopcu było troszkę przykro, 

że zasmucił swoją mamusię. 

Rozmowa z dziećmi na temat zjadania zbyt dużych ilości słodyczy. 

WSZYSTKO Z UMIAREM!!! 

 

 

 

 

 



2. Oglądanie ilustracji przedstawiającej piramidę zdrowego żywienia.  

Co jest nam najbardziej potrzebne? 

 

 



3. Jak powstaje czekolada? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4. Zabawa przy piosence ,,Czekolada’’ 

https://www.youtube.com/watch?v=H4xzx6pt6uk 

Dzieci próbują naśladować ruchy z piosenki. 

Ruchy do piosenki 

podskakujemy 

młynek 4x 

do przodu 3 kroki i klaśniecie w ręce 

do tylu i klaśniecie w ręce 

podskoki 

na słowa refrenu mieszamy czekoladę w prawo i lewo 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=H4xzx6pt6uk


5. Wskaż produkty zdrowe .

 

 

 



6 Poproście Rodzica aby wspólnie zrobić ,,Torcik czekoladowy’’ 

Składniki;- wafle  

                - masa karmelowo-czekoladowa: 

• mleko skondensowane słodzone, 1 puszka 

• gorzka czekolada, 0,5 tabliczki 

• masło, 5 dag 

• kakao 2 łyżeczki 

-masa mleczna: 

• mleko zwykłe, 0,5 szklanki 

• cukier, 4 łyżki 

• cukier waniliowy, 0,5 opakowania 

• mleko w proszku, 1,5 szklanki 

• margaryna, 0,5 kostki 

• biała czekolada, 0,5 tabliczki 

 

 
Przygotowanie; 

1. MASA KARMELOWO-CZEKOLADOWA : masło, kawe i czekolade 

rozpuszczamy w garnku z grubszym dnem. Dodajemy mleko z puszki i 

dokładnie mieszamy. Doprowadzamy do wrzenia, zmniejszamy ogień i 

gotujemy kilka minut cały czas mieszając. Masa zgęstnieje i gdy zacznie 

przypominać rzadki budyń zdejmujemy z ognia. Mase lekko studzimy. 

2. MASA MLECZNA: margarynę rozpuszczamy, dodajemy do niej ( ciągle 

gotując) cukier, cukier waniliowy, mleko zwykłe i czekoladę. Mieszamy dosyć 

często. Gdy składniki zaczną się gotować wsypujemy mleko w proszku i 

energicznie mieszamy, żeby nie powstały grudki. Gdy masa jest już jednolita 

zdejmujemy z ognia, lekko studzimy. 

3. Przestudzonymi masami przekładamy wafle zaczynając od masy karmelowej i 

tak na przemian. Gotowy wafel obciążamy czymś ciężkim by masy 

rozprowadziły się równomiernie i by wafel dobrze się skleił. Po kilku godzinach 

kroimy wafel na mniejsze wafelki i zajadamy:)) 

SMACZNEGO:)) 

https://m.smaker.pl/produktopedia-cukier,34.html
https://m.smaker.pl/produktopedia-mleko-w-proszku,9370.html
https://m.smaker.pl/produktopedia-biala-czekolada,8131.html


Wtorek 13.04.21r. 

1.Zwierzęta mieszkające na wsi. Wymień zwierzęta z ilustracji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Rozwiązywanie zagadek słowno- obrazkowych Joanny Myślińskiej i Iwony 

Mojsak. 

 

1. Jestem różowa, tłusta i kwiczę.  

kiedy w chlewiku zapasy ćwiczę. (świnia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Ptak jest ze mnie kolorowy 

i gulgotać wciąż gotowy. (indyk)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ma skrzydełka dwa, 

mówi: kwa, kwa, kwa. (kaczuszka) 

 

 

 

 

 

 

4. Spotkasz go w stajni albo zagrodzie, 

a jego ogon zawsze jest w modzie. (koń) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Mogę, gdy zechcę, dać dla człowieka 

nawet wiaderko pysznego mleka. (krowa) 

 

 

6. Za każde jajko, małe i duże, 

podziękuj, proszę, gdaczącej… (kurze) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Jestem biała, jak wąż syczę, tyle razy, 

że nie zliczę i lubię chodzić gęsiego, 

czy wiesz kim jestem, kolego? (gęś) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Mam na sobie same loczki, 

futro białe jak obłoczki, 

a gdy czegoś mi się chce 

mówię tylko: me, me, me.(owca) 

 

 

 

 

 

 

 

3. Posłuchajcie i postarajcie się  odgadnąć, jakie zwierzę słyszycie.  

https://www.youtube.com/watch?v=yLiRpy71W50 

4.. Połącz ( wskaż) zwierzę z jego cieniem. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yLiRpy71W50


4. Wesołe ćwiczenia buzi i języka. Potrafisz tak jak zwierzątka?  

 

5.Zabawa ruchowo muzyczna ,,Ręce do góry’’ 

https://www.youtube.com/watch?v=OmAZquWgp9A 

6.Zabawa polisensoryczna- postaraj się ułożyć patyczki wg wzoru, manipulowanie 

drewnianymi patyczkami, określanie koloru, szorowanie patyczkiem o dłoń, patyk o 

patyk, stukanie …. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OmAZquWgp9A


Środa 14.04.21r. 

1.Zabawa muzyczna z elementami ćw. logopedycznych ,,Dziadek farmę miał’’ 

https://www.youtube.com/watch?v=30nw6AtuGiQ 

2. Piosenka ,,Dziwne rozmowy’’ sł. Aleksandrowicz, muz. Zaliński  

https://www.youtube.com/watch?v=jI9trIb3NJQ 

1.W chlewiku mieszka świnka i trąca ryjkiem drzwi.  

Gdy niosę jej jedzenie − to ona: kwi, kwi, kwi.  

2. Na drzewie siedzi wrona, od rana trochę zła.  

Gdy pytam: Jak się miewasz?, to ona: kra, kra, kra.  

3.Opodal chodzi kaczka, co krzywe nóżki ma.  

Ja mówię jej: Dzień dobry!, a ona: kwa, kwa, kwa. 

  4.Przed budą trzy szczeniaczki podnoszą straszny gwałt.  

Ja mówię: Cicho pieski!, a one: hau, hau, hau. 

 

3. Podziel nazwy zwierząt na sylaby. Z ilu sylab składa się nazwa danego 

zwierzęcia? 

          

             

https://www.youtube.com/watch?v=30nw6AtuGiQ
https://www.youtube.com/watch?v=jI9trIb3NJQ


 

                  

 

 

5.Jak mama ma dojść do cielaczka? Wskaż drogę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.Zabay ruchowe- naśladuj wg ilustracji grę na instrumentach. Nazwij 

instrumenty. 

 

 

 

6.Eksperyment ,,Kolorowe mleko’’  

https://www.youtube.com/watch?v=stg9EYDGn4g 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=stg9EYDGn4g


7.Kolorowanka 

 



Czwartek 15.04.21r 

1.Cześć Dzieciaki. Dzisiaj zaczniemy od ćwiczeń buzi. 

 

 

2.Dzisiaj proszę abyście zrobili pracę plastyczną  z płyty cd wg wzoru                 

( do wyboru) . 

 ,,Kogut” 

   



 

Świnka 

 

,,Krowa’’ 

 



,,Kot’’ , ,,Pies’’ 

 

SUPER WYKONANE ZADANIE !!!! 

3. Piosenka ,,Gdacze kura ko, ko, ko’’ 

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

Pewna kura na podwórzu ciągle gdacze, 

Ciągle gdacze, 

A gdy gdacze to wysoko w górę skacze, 

W górę skacze, 

Bardzo głośno i bez przerwy hałasuje, 

Hałasuje, 

I się niczym, ani nikim nie przejmuje, 

Nie przejmuje. 

Ref. Z rana ko, ko, ko, ko, 

W nocy ko, ko, ko, ko, 

Przez dzień cały ko, ko, ko, 

Ciągle ko, ko, ko, ko, 

Tylko ko, ko, ko, ko, 

Na okrągło ko, ko, ko! 

Na podwórzu kura dzioba nie zamyka, 

Nie zamyka, 

Chociaż przy niej każdy uszy swe zatyka, 

Swe zatyka, 

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


Tym hałasem wszystkich wkoło denerwuje, 

Denerwuje, 

Więc na karę kura za to zasługuje, 

Zasługuje. 

Ref. Z rana ko, ko, ko, ko,… 

 

4.Policz obrazki zwierząt.  

 



 



6. Propozycje zabaw sensorycznych 

„ Balonowe zagadki”- zabawa dydaktyczna. 

Rodzic prezentuje dziecku miseczki z np. ryżem, grochem, mąką, makaronem, 

fasolą. Dziecko zapoznają się z „wyglądem” poszczególnych produktów za 

pomocą dotyku. Następnie, Rodzic rozkłada przed dzieckiem balony, w których 

znajdują się badane wcześniej produkty. Zadaniem dziecka jest rozpoznanie za 

pomocą dotyku. 

 

„Różne smaki”- zabawa dydaktyczna. 

Rodzic rozkłada miseczki z rożnymi produktami spożywczymi. Zadaniem 

dziecka jest skosztowanie produktów i stworzenie kolekcji grup o danym 

smaku: gorzki, słodki, słony, kwa

 

 

 



Piątek 16.04.21r. 

1.Pamiętacie wszystkie zwierzęta, które mieszkają na wsi? 

Obejrzyjcie filmik ,,Gdzie ja mieszkam?’’ 

https://www.youtube.com/watch?v=1PD3jNhefUA 

 

2.Obrazkowa gimnastyka, postaraj się wykonać ćwiczenia, które pokazują 

zwierzęta. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1PD3jNhefUA


3. Nazwij zwierzęta, ich dzieci i wskaż drogę dzieciom do mamy. 

 



4.Policz zwierzątka i narysuj w okienku tyle kropek ile jest dzieci. 

Pokoloruj obrazki rodziców , używając naturalne kolory. 

 

 

 

 

 



Czyj to ogon? Wskaż. 

 

 

 



 

 

Posumowanie- Jakie to zwierzę? 

https://www.youtube.com/watch?v=qQtJP40a1Iw 

 

DZIĘKUJĘ!!!  

DO SZYBKIEGO ZOBACZENIA W PRZEDSZKOLU   

 

https://www.youtube.com/watch?v=qQtJP40a1Iw

