
Tygodniowy plan pracy dla grupy Muchomorki od 14.04. do 17.04. 2020 

Temat: Wiosenne powroty ptaków. 

 

Wtorek: 14.04 2020. 

1.  Lepienie z plasteliny „ Ptaszka” 

2. Osłuchanie z piosenką pt. „Maszeruje Wiosna”  

Inne działania: 

Osłuchanie z wierszem B. Formy „ Bocian” 

Bocian 

Z dalekiej podróży  

do Was tu przybyłem 

na starym kominie 

swe gniazdo uwiłem. 

Kiedy spaceruję 

Dostojnie po łące  

prędko uciekają 

żaby kumkające. 

 

Środa: 15.04.2020 

1. „Wywiad z bocianem „ 

2.Zabawy ruchowe z elementami jogi:  

 

Inne działania: „Kto tak pięknie śpiewa?” Rozpoznawania śpiewu kukułki. 

 

 

Czwartek: 16.04.2020 

1. Zabawa matematyczna. 

https://www.youtube.com/watch?v=yNLqW1kp9Pw
https://www.youtube.com/watch?v=PMUUm7Xx-Fw
https://www.youtube.com/watch?v=CBko9JPMtHs
https://www.youtube.com/watch?v=qKr_ungGOYI


 

 

2. Improwizacja ruchowa do muzyki poważnej „Łabędź” C. Saint- Saensa 

Dziecko przy muzyce naśladuje ruchem łabędzie. Swoją improwizację dopasowuje do tempa i 

charakteru słuchanego utworu. 

 

Inne działania: Połącz kropki. Potem możesz pokolorować ptaszka. 

https://www.youtube.com/watch?v=RGwvFfE6qWc


 

 

Piątek: 17.04.2020 

1. Konstruowanie bociana z patyczka i płatków kosmetycznych. 

 

2. Zabawy ruchowe z elementami jogi: 

 

Inne działania: Połącz w pary ptaki, które wyglądają tak samo. 

https://www.youtube.com/watch?v=CBko9JPMtHs


 

 

Bieżąca pomoc psychologiczno- pedagogiczna:  

Rozwijanie funkcji poznawczej- mowa- (ćwiczenia słuchowe) 
Szukanie ukrytego zegarka, radia, dzwoniącego budzika.  

 Rozróżnianie i naśladowanie głosów zwierząt: kota, psa, krowy, kury, koguta, kaczki, gęsi itp. 
 Rozpoznawanie różnych przedmiotów w zamkniętym pudełku po wydawanym odgłosie – 

groch, kamyki, gwoździe, cukier, kasza itp. 

Propozycje ciekawych stron www:  
mojedziecikreatywnie.pl 

zdalne lekcje.pl 

mac.pl/edukacja-przedszkolna 

https://www.wsip.pl/pomagamy-w-nauce-z-domu/ 

panimonia.pl 

edukacja.edux.pl 

zdrowoisportowo.edu.pl 

szaloneliczby.pl/przedszkole/ 

http://www.kolorowankionline.com/ 

http://domowyprzedszkolak.plhttp:// 

www.buliba.pl/ 

http://www.nauczycieleprzedszkola.pl/news.php 

https://mojedziecikreatywnie.pl/
https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/oddzial-przedszkolny2
https://www.mac.pl/edukacja-przedszkolna
https://www.wsip.pl/pomagamy-w-nauce-z-domu/
https://panimonia.pl/
http://www.edukacja.edux.pl/
http://zdrowoisportowo.edu.pl/
https://szaloneliczby.pl/przedszkole/
http://www.kolorowankionline.com/
http://domowyprzedszkolak.pl/
http://domowyprzedszkolak.pl/
http://www.buliba.pl/
http://www.nauczycieleprzedszkola.pl/news.php


pisupisu.pl 

https://bajki-zasypianki.pl/lamance-jezykowe/ 

https://czasdzieci.pl/czytanki/dz,20-lamance_jezykowe.html 

https://czasdzieci.pl/czytanki/dz,21-wyliczanki.html 

Propozycje realizowania zaleceń zawartych w 

orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego, które 

można zrealizować w domu 

Tydzień: 14-17.04.2020r. 

Percepcja wzrokowa: 
1.Domino obrazkowe 

 

2.Połącz w pary obrazki z ich cieniami. 

3.Układanie puzzli. 

Kontakt emocjonalny: 
1.Masażyk  na plecach na poprawę nastroju. oprac. M. Bogdanowicz „Przytulanki, czyli 

wierszyki na dziecięce masażyki. 

IDZIE PANI, WIETRZYK WIEJE  

Idzie pani: tup, tup, tup,  

[Dziecko zwrócone do nas plecami. Na przemian z wyczuciem stukamy w jego plecy 

opuszkami palców wskazujących] 

dziadek z laską: stuk, stuk, stuk,  

[delikatnie stukamy zgiętym palcem] 

skacze dziecko: hop, hop, hop,  

[naśladujemy dłonią skoki, na przemian opierając ją na przegubie i na palcach] 

żaba robi długi skok.  

[z wyczuciem klepiemy dwie odległe części ciała dziecka np. stopy i głowę]  

Wieje wietrzyk: fiu, fiu, fiu, [dmuchamy w jedno i w drugie ucho dziecka] 

http://pisupisu.pl/przedszkole/odkrywankam-4
https://bajki-zasypianki.pl/lamance-jezykowe/
https://czasdzieci.pl/czytanki/dz,20-lamance_jezykowe.html
https://czasdzieci.pl/czytanki/dz,21-wyliczanki.html
http://przedszkole3.szubin.pl/wp-content/uploads/2020/04/c-2.jpg


kropi deszczyk: puk, puk, puk,  

[delikatnie stukamy w jego plecy wszystkimi palcami] 

deszcz ze śniegiem: chlup, chlup, chlup,  

[Klepiemy dziecko po plecach dłońmi złożonymi w „miseczki”] 

a grad w szyby łup, łup, łup.  

[lekko stukamy dłońmi zwiniętymi w pięści] 

Świeci słonko, [gładzimy wewnętrzną stroną dłoni ruchem kolistym] 

wieje wietrzyk, [Dmuchamy we włosy dziecka] 

pada deszczyk. [z wyczuciem stukamy opuszkami palców w jego plecy] 

Czujesz dreszczyk? [leciutko szczypiemy w kark] 

2.Wzmacnianie poczucia „ja”-pochwały słowne 

3.Wspólne nazywanie emocji podczas zabawy 

Lustro.  
Dziecko stoi naprzeciwko rodzica, który jest lustrem. Rodzic ma za zadanie pokazywać różne 

miny wyrażające emocje, a dziecko próbuje je dokładnie powtórzyć i nazwać. Potem 

następuje zamiana ról. 

 

 
 

 


