
Scenariusz do pracy zdalnej: Wiosenne powroty
Poniedziałek 12.04.2021r. 
Temat: Jajko i jego tajemnice.

Zadanie 1. Zabawy badawcze z jajkiem – poznanie właściwości jajka.
Wprowadzenie do tematu.
Obrazki  przedstawiające  zwierzęta,  które  wykluły  się  z  jajka,  np.  kurę,  bociana,
pingwina, węża, wróbla.
R pokazuje obrazki przedstawiające zwierzęta, które wykluły się z jajka.
Pyta: Co łączy zwierzęta przedstawione na obrazkach? 
Jeśli  dziecko  nie  potrafią  odpowiedzieć  na  pytanie,  informuje,  że  wszystkie  te
zwierzęta wykluły się z jajka. 

Obserwacja 1. Porównywanie jajek: surowego i ugotowanego. 
Dziecko ogląda i dotyka jajek (jedno ugotowane, a drugie surowe), potrząsa nimi,  
wskazuje różnice.
Obserwacja 2. Kręcące się jajka.
Dziecko lub rodzic wprawia oba jajka w ruch obrotowy. Dziecko obserwuje jajka i 
wskazuje to, które kręciło się szybciej.  Jajko surowe obraca się tylko przez chwilę, a 
potem się zatrzymuje. Powodem jest jego płynny środek, który porusza się wewnątrz 
skorupki w różne strony, co hamuje szybkie poruszanie się jajka 
Obserwacja 3. Co jajko ma w środku?
Rodzic  rozbija surowe jajko i przekłada je do miseczek. Oddziela żółtko od białka. 
Dziecko określa, z czego składa się jajko (skorupka, białko, żółtko).



Zadanie 2 ZESTAWY ĆWICZEŃ GIMNASTYCZNYCH  Z NIETYPOWYM 
PRZYRZĄDEM- butelka plastikowa 

L
P.

Rodzaj zabawy
lub ćwiczenia

Treść zabawy lub formy 
ćwiczeniowej

Środki 
dydaktyczn
e Uwagi  

1. Zabawa 
orientacyjno-
porządkowa

„Marsz” Dziecko maszeruje po 
obwodzie koła z butelką w ręku , 
dziecko unosi wysoko kolana 
przekładając butelkę pod kolanem 
jednej nogi, a następnie drugiej nogi.

butelka 
plastikowa 
po 1,5 l 
wody, 
piosenka- 
Wiosenne 
buziaki

2. Ćwiczenie 
dużych grup 
mięśniowych

„Zające kicające” Dziecko kuca i 
oburącz łapie butelkę za końce i 
układa na kark, dokładnie na 
wysokość łopatek i podskakuje 
próbując wyprostować plecy

butelka 
plastikowa

3. Ćwiczenie 
kształtujące 
postawę ciała

„Na boki” Dziecko staje w lekkim 
rozkroku, unosi ręce, trzymając 
brzegi butelki , wykonują skłony 
boczne w lewą i prawą stronę

butelka 
plastikowa

3-4 skłony 
w każdą 
stronę

4. Ćwiczenie 
tułowia  

„Skręty” Dziecko siada w siadzie 
skrzyżnym, trzyma przed sobą 
butelkę, na polecenie „tył”- 
przekładają  ją do tyłu, „lewa strona” 
przekładają ją na lewą stronę 
swojego ciała

ćwiczenie 
można 
utrudnić 
zwiększając 
szybkość 
poleceń

5. Wzmacnianie 
mięśni grzbietu

„Złap butelkę” Dziecko dobiera się w
parę z rodzicem/ rodzeństwem. 
Kładzie się  na brzuchu z 
wyciągniętymi rękami, druga osoba 
siedzi na piętach przed dzieckiem w 
odległości ok 1,5 m trzymając nad 
głową dziecka butelkę, dziecko 
leżące próbuje ją złapać

dziecko 
powinno 
utrzymywać 
klatkę 
piersiową 
przy 
podłodze . 
Zmiana



6. Ćwiczenie z 
elementem 
czworakowania

„Turlanie”  Dziecko w klęku 
podpartym, głową turla butelkę, 
podążają za nią, powoli przesuwając 
się

przesuwamy
się idąc na 
czworakach

7. Zabawa bieżna 
„Dookoła 
butelki”  

Dziecko biega swobodnie w różnych 
kierunkach  po pokoju  trzymając w 
dłoniach butelkę plastikową., na 
sygnał nauczyciela stawia butelkę na 
podłodze i chodzi dookoła niej, raz    
w lewą raz w prawą stronę

butelka 
plastikowa

8. Ćwiczenie 
mięśni brzucha

„Nad butelką” Siad prosty, butelkę 
stawiamy na podłodze przy stopach –
wnosimy nogi nad butelkę, opierając 
ręce na  podłodze

zwracamy 
uwagę, by 
nogi były 
wyprostowa
ne

9. Ćwiczenie         
z elementem 
rzutu „Kto trafi

 Dziecko na sygnał start, rzuca 
plastikową butelkę w kierunku 
obręczy, kosza, kuwety itp. liczy się 
celność.

dziecko 
powinno 
rzucać z 
wyznaczone
j linii

10
.

Ćwiczenie 
wyprostne „Na 
podłodze”

Dziecko kładzie się na plecach, 
trzyma butelkę za końce na brzuchu, 
wykonują wdech-unosząc butelkę 
nad głowę, wydech-opuszczając na 
brzuch

ćwiczenie 
powtarzają 
kilka razy, w
drugi 
tygodniu dz.
może 
wstrzymywa
ć wdech na 
3 s.

11
.

Ćwiczenie  
uspokajające

„Marsz” Marsz przy piosence 
wygrywanie jej rytmu

Piosenka 
Wiosenne 
buziaki



Zadanie 3.Odkrywanie litery j: małej, wielkiej, drukowanej, pisanej.

• Wyodrębnienie wyrazu podstawowego . 
Rodzic pyta: Co znajduje się w gnieździe bociana? /jajka/
• Analiza i synteza słuchowa słowa jajka
Dziecko dzieli słowo jajka na sylaby, a następnie na głoski.
• Następnie wymienia inne słowa, w których głoskę j słychać na początku. 
• Budowanie schematu słowa jajko.Białe kartoniki dla dziecka. Dzieci układają tyle 
kartoników, ile sylab słyszą w słowie. Następnie układają tyle kartoników, ile głosek 
słychać w słowie; wymawiają głoski głośno, dotykając kolejno kartoników. 

•  Budowanie  modeli  słowa  jajka.  Czerwone  i  niebieskie  kartoniki  dla  dziecka.
Dziecko  głośno  wymieniają  kolejne  głoski  w  słowie.  Określa  czy  głoska  j  jest
spółgłoską czy samogłoską. Pod schematami słowa jajka zaznaczają miejsce głoski
niebieskim kartonikiem. 

Zadanie 3. Karty pracy, cz.4   (str. 48 - 49)
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_6_4/mobile/index.html#p=51



Zadanie 4

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-litery-liczby-cz-2/mobile/index.html#p=56


