
MATERIAŁY DO PRACY ZDALNEJ DLA ODDZIAŁU V 

 

24.01.2022 rok poniedziałek 

Nasza kocia wielka rodzina 

1.Małe i duże koty – wyszukiwanie potrzebnych informacji w książkach, internecie, 

czasopismach i encyklopedii oraz prezentacja ilustracji z różnymi kotami. 

Poniżej informacje do wykorzystania: 

Kot domowy – dziś na całym świecie hoduje się wiele różnych odmian kotów 

domowych, np . „dachowce”, perskie, syjamskie . Koty dzikie – rodzina kotów 

drapieżnych obejmuje około 40 gatunków zwierząt . Wszystkie dzikie koty są 

myśliwymi i polują . Mają gibkie ciała i mocne łapy . Koty biegają szybko, ale nie 

przebywają większych odległości . Ich najlepiej wykształcone zmysły to słuch i wzrok . 

Kocie łapy są zakończone ostrymi pazurami . Wśród kotów wyróżniamy: gepardy (żyją 

na trawiastych równinach, polują na małe i średnie zwierzęta, są najszybsze spośród 

ssaków, żyją jeszcze w Afryce, Azji Południowej i na Bliskim Wschodzie), czarne 
pantery (żyją samotnie, samce bronią swych terenów łowieckich, młode rodzą się  

o każdej porze roku, zwykle troszczy się o nie tylko samica), lwy (żyją na stepach, 

sawannach i obrzeżach pustyń, są zwierzętami stadnymi, futro małych lwów tuż po 

urodzeniu jest cętkowane; te barwy ochronne znikają, gdy zwierzę dorasta),tygrysy 

(największe koty, unikają terenów otwartych, samce żyją samotnie na ogromnych 

terytoriach, polują przede wszystkim o zmroku i w nocy, wzrok i słuch służą im do 

tropienia zdobyczy, doskonale pływają i dobrze się wspinają) . 

2.Kłębuszek dla kotka – ćwiczenie grafomotoryczne . Dzieci otrzymują przygotowane 

wcześniej przez rodzica kartki z narysowaną postacią kotka . Obok kotka narysowana 

jest kropka . Zadaniem dziecka jest rysowanie „kłębuszka” – linii spiralnej w kierunku 

przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, zaczynając od kropki . 

Ułatwieniem może być strzałka pokazująca właściwy kierunek ruchu. 

3.Piosenka Kotek -nauka treści, zabawa ruchowo-naśladowcza 

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

 

25.01.2022 rok wtorek 

Koci świat 

1. Małe i duże koty– zabawa ruchowa, naśladowanie zachowań i odgłosów małych i 

dużych kotów, uwrażliwienie na wysokość dźwięków . Kotek– utrwalenie piosenki. 

2.Poznajemy litery-głoska C, c 

Poznajemy litery – litera c” – zapoznanie z obrazem graficznym litery c, doskonalenie 

percepcji słuchowej. Prezentacja małej i wielkiej litery c . Wyrazy wprowadzające: 

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


cytryna, cukierek, 

cebula – akcentując głoski c . Wspólnie z dziećmi dzielimy słowa na sylaby, głoskujemy .  

Zagadki: 

 

Białe kosteczki albo kryształy, 

w sklepie kupujesz na kilogramy. 

Jest w czekoladzie i w lizaku, 

po słodkim poznasz go smaku. (cukier) 

 

W żółciutkiej skórce żółte cząstki. 

Pachnie jak słońce i kwiatów pąki. 

Kwaśna, lecz zdrowa. Wiedzą to babki, 

że warto dodać ją do herbatki. (cytryna) 

 

26.01.2022 środa 

Gdzie jest Białasek? 

1.Szukamy kotka– zabawa orientacyjno-porządkowa/ciepło- zimno/, odszukiwanie 

schowanej zabawki za pomocą wskazówek dźwiękowych. 

2. Gdzie jest Białasek? – zajęcia z zakresu mowy i myślenia . Dzieci słuchają 

opowiadania H . Zdzitowieckiej . 

Gdzie jest Białasek? 

– Gdzie jest Białasek? – pytała zaniepokojona Hanka po powrocie z przedszkola. – Nie 

wyszedł przywitać się ze mną! 

Biały kotek był ulubieńcem Hani. Sypiał w koszyczku przy jej łóżku i zawsze wybiegał do 

drzwi na jej spotkanie. 

– Musiał się wymknąć, kiedy wychodziłam z domu – powiedziała matka Hani. – Zawołaj 

go, może jest w ogrodzie. 

– Kici... kici... kici...! – wołała Hania, ale Białaska nie było nigdzie w pobliżu. 

– Co się stało? – spytał Bolek, starszy brat Hani, na widok zmartwionej miny 

dziewczynki. 

– Białasek zginął. 

– Nie martw się. Poszukamy go. To wcale nie będzie trudne, bo leży świeży śnieg i widać 

na nim wszystkie ślady 

– pocieszał ją Bolek. 

Wyszli na podwórko. 

– Te głębokie ślady to twoje – mówiła Hania. – Te mniejsze są moje, a tamte to chyba 

mamusi. Białasek ma nóżki 

malutkie. O, może to jego ślady? 

– Widzisz przecież, że to ptasie łapy – oburzył się Bolek. – Może wrona tu przyszła do 

śmietnika albo sroka. 

– A te mniejsze? – spytała Hania. 

– To wróble. 



– Jak wszystko wyraźnie odbija się na świeżym śniegu, lepiej niż na błocie, bo nie 

zamazane. 

– Czekaj! – przerwał jej Bolek. – Tu coś jest... 

Oboje pochylili się nad świeżym śladem. 

– To łapy jakiegoś zwierzęcia, ale chyba za duże na Białaska. O, widzisz, jak się odbiły 

poduszeczki pod palcami! 

– I nawet widać ślady pazurów! To na pewno Białasek! 

– A właśnie że nie. Jak są pazury, to nie kot, bo kot chowa pazury, kiedy idzie. Już wiem! 

To ślady Kruczka. 

– A może on gonił Białaska? – zaniepokoiła się Hania. – Chodźmy za nim. 

Ślady Kruczka zaprowadziły ich do grządki, na której spod śniegu sterczały resztki 

kapusty. 

– Bolku! Tu, tu, zobacz! Takie głębokie, małe dołki... jeden za drugim i zaraz dwa obok 

siebie, i znowu jeden 

za drugim... 

– To nie Białasek, to zając. Patrz, jak Kruczek pędzi za nim po polu! Wracajmy! – 

powiedział Bolek. – Zaczniemy 

znowu od domu. 

– Uważaj, tu coś jest! – zatrzymała się nagle Hania. 

Na śniegu widać było jakby postawione koło siebie po dwie długie i dwie króciutkie 

kreski. Nowe ślady kończyły 

się przy pniu starej sosny. Dzieci podniosły głowy, gdy wtem z góry posypało się trochę 

śniegu i coś rudego zwin- 

nie przeskoczyło z gałęzi na sąsiednie drzewo. 

– Wiewiórka! To na pewno jej ślady na śniegu. 

– Ale gdzie jest Białasek? – mówiła już prawie z płaczem Hania. 

– Nie wiem, poszukamy jeszcze – pocieszał ją Bolek. 

Wtem z drwalki koło domu dobiegło ciche i żałosne: 

– Miau... 

– Białasek! 

Oboje pędem pobiegli do drwalki i otworzyli drzwi. Spomiędzy polan drzewa wysunął 

się biały, miauczący kotek 

i zaczął łasić się u nóg Hani. 

Hanna Zdzitowiecka 

 

Po wysłuchaniu opowiadania dzieci wypowiadają się na temat treści utworu .  

pomocnicze pytania: 

– Co stało się z Białaskiem? 

– Na jaki pomysł wpadł Bolek? 

– Czyje ślady znaleźli Hania i Bolek? 

– Gdzie ukrył się Białasek? 

 

3. Ilustracja do opowiadania-wzmacnianie motoryki małej 

 



27.01.2022 rok czwartek 

Kocie bajki z ogonami 

 

1.Ćwiczenia uważnego słuchania/należy przygotować cztery sylwety tygrysów i 

prążki, czarne paski. 

Tajemnica zaginionych prążków – zajęcia matematyczne . 

Rodzic zaczyna opowiadać bajkę: 

W pewnym mieście, Tygryskowie, mieszkała tygrysia rodzina: mama, tata i dwa małe 

tygrysiątka Psotka i Figielek. Warto wspomnieć, że największą dumą tygrysów były 

prążki na ich futrze. Wszystkie koty, które przyjeżdżały do Tygryskowa, zazdrościły 

tutejszym mieszkańcom tych prążków. 

Ale pewnego dnia... szczęście i spokój zostały zakłócone tajemniczym zniknięciem 

prążków!!! Całe miasto pogrążyło się w smutku. Psotka i Figielek postanowiły rozwiązać 

tę dziwną tajemnicę... Spakowały swoje plecaki i ruszyły na poszukiwania prążków. 

Szukały wszędzie. Kiedy wieczorem usiadły zmęczone pod drzewem, zobaczyły 

galopującego białego konia, który miał na sobie mnóstwo czarnych pasków. Zatrzymały 

to dziwne zwierzę i usłyszały opowieść, jak to koń chciał być zebrą. Prążki tygrysków 

nie chciały się jednak na nim trzymać, więc oddał je Psotce i Figielkowi. Radość w 

miasteczku była ogromna... 

Rodzic kładzie na podłodze cztery szablony tygrysów i mówi: Musimy przykleić 

tygryskom ich prążki. Trzeba przykleić po dwa prążki na łapkach mamy. Ile jest 

wszystkich prążków? Teraz jeszcze pięć prążków na brzuszku 

mamy. Ile jest wszystkich prążków? W ten sposób dzieci doklejają prążki członkom 

tygrysiej rodziny, przeliczają i porównują, kto ma najmniej, a kto najwięcej. 

 

2. O czym marzy moje zwierzątko?– zabawa relaksacyjna z muzyką . Dziecko z 

rodzicem, rodzeństwem siada ze swoimi pluszakami na podłodze . Rodzic włącza 

muzykę i mówi: 

Przyszłam dziś rano do przedszkola i usłyszałam, jak pluszaki w naszej sali rozmawiały 

ze sobą. Mówiły, jak bardzo lubią się z Wami bawić, ale to, co najbardziej mnie 

zaciekawiło, to ich marzenia, o których też dużo opowiadały. Myślę, że możemy je dzisiaj 

spełnić. One bardzo lubią, gdy je głaszczecie po główce... Możecie teraz to zrobić... Po 

brzuszku... O tak, z całą pewnością jest im teraz dobrze... (dzieci głaszczą swoje 

pluszaki). Mówiły też, że lubią, gdy ktoś drapie je za uszkami... Przytulcie je teraz do 

siebie, może zasną... Możecie położyć się z nimi... 

Zwierzaczki są bardzo szczęśliwe... Spełniło się ich marzenie. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sTc1Hs5xkCM 

CD Utwory...– „Kołysanka” J. Brahmsa (CD1 nr 7), pluszak 

3. Poznajemy cyfry – cyfra 7– poznanie zapisu graficznego liczby 7, przeliczanie na 

konkretach. 

https://www.youtube.com/watch?v=sTc1Hs5xkCM


28.01.2022 piątek 

Kot i jego przyjaciele 

 

1. Koci poranek – ćwiczenia ortofoniczne. 

 

Małe kotki budzą się ze snu (dzieci przeciągają się, wykonują „koci grzbiet”), witają się 

ze sobą („miauczą”) . 

Podchodzą do swoich miseczek (na czworakach) i piją mleczko (dzieci układają dłonie 

jedna na drugiej, tworząc „miseczkę”, naśladują koci sposób picia mleka, podnoszą 

wysoko język, za górne zęby) . Mleczko bardzo im smakowało, zlizują z pyszczka 

ostatnie kropelki (wykonują językiem okrężne ruchy po wargach, w jedną i drugą 

stronę) . Sprawdzają, czy nie zostało go trochę na zębach (przesuwają język po zębach 

górnych i dolnych) albo na policzkach (wypychają policzki językiem) . Przygotowują się 

do wyjścia na spacer (kilka kroków na stopach i dłoniach, z uniesionymi wysoko 

biodrami) . Wciągają mroźne styczniowe powietrze (wykonują kilka głębokich wdechów 

noskiem i wydechów ustami) . Uśmiechają się do siebie (uśmiechają się szeroko, 

pokazując zęby) i przesyłają sobie „całuski” (układają usta w kółeczko) . Każdy z nich 

odchodzi w swoją stronę. 

2. Zabawa przy piosence, naśladowanie kocich ruchów i zachowań 

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

3. Zabawa plastyczna Kocia rodzinka 

 

 ŻYCZĘ MIŁEJ PRACY I DUŻO ZDROWIA 

AGNIESZKA PAWLIKOWSKA- NAUCZYCIELKA ODDZIAŁU 5 

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

