
Tygodniowy plan pracy dla grupy Motylki od 14.04.2020 do 17.04.2020 

Temat: Wiosna na wsi 

Wtorek - 14.04.2020 

Plastyka: „Zwierzęta z wiejskiego podwórka” –malowanie farbami 

 

 

Muzyka: Rodzinne słuchanie i nauka piosenki: „Dziadek fajną farmę miał” (kto umie ten 

śpiewa)  

Inne działania: 

Wsłuchiwanie i rozpoznawanie odgłosów zwierząt:  

 

Środa- 15.04.2020 

Mowa: Zagadki o zwierzętach wiejskich 

Duża i łaciata, 

na zielonej łące. 

Mlekiem nam dziękuje, 

za trawę i słońce.  (Krowa) 

W każdej wsi jest taki budzik. 

Który co dzień wszystkich budzi. (Kogut) 

Chodzi po podwórku, 

o ziarenka prosi. 

Siaduje na grzędzie, 

pyszne jajka znosi. (Kura) 

Co to za damy żyją w chlewiku? 

Grube, różowe, jest ich bez liku. 

Małe oczka, krótkie ryjki mają 

i zawsze chrum, chrum, chrumkają. (Świnka) 

https://www.youtube.com/watch?v=30nw6AtuGiQ
https://www.youtube.com/watch?v=g0y37RE8xwE


 

Beczy i potrząsa bródką, 

chce się dostać do ogródka. 

Gdzie kapusta i sałatka. 

Och, nietrudna to zagadka! (Koza) 

Może być dzika, może też domowa. 

Z jej miękkich piórek jest kołdra puchowa. (Gęś) 

 

Zestaw zabaw/ ćwiczeń ruchowych - cały tydzień, wyboru zabaw dokonuje rodzic 

Inne działania:  

wierszyk i dla dzieci „Wiejskie życie” 

 

Czwartek- 16.04.2020 

Muzyka: Rodzinne słuchanie i nauka piosenki: „Dziadek fajną farmę miał” (kto umie ten 

śpiewa)  

 

Matematyka: Zestaw kart do różnych zabaw m.in. dobieranie jednakowych zwierząt w pary, 

które zwierze zmieniło miejsce?, memory  

 

Dodawanie zwierząt: 

 

  

http://zdrowoisportowo.edu.pl/materialy/
http://wierszykidladzieci.pl/wojtyla/wiejskie-zycie.php
http://wierszykidladzieci.pl/wojtyla/wiejskie-zycie.php
https://www.youtube.com/watch?v=30nw6AtuGiQ
https://drive.google.com/file/d/0BzD2URs2Hx4eTWU0Q3N3TUNtNVU/view


Inne działania: 

 Czynności samoobsługowe: opanowywanie sztuki ubierania się i rozbierania, 

zapinania i odpinania guzików lub zamków 

 

Piątek-17.04.2020 

Zestaw zabaw/ ćwiczeń ruchowych: cały tydzień, wyboru zabaw dokonuje rodzic 

Plastyka: Wspólne wykonanie makiety wiejskiego podwórka (technika dowolna) 

Inne działania: 

 Słuchanie bajki czytanej przez rodzica         

 

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/ 

Propozycje zabaw w ramach bieżącej pomocy psychologiczno- pedagogicznej ( 14.04-17.04) 

1. Rozwijanie funkcji ruchowej- motoryka duża 

- zabawa z elementem równowagi- na podłodze rozkładamy skakankę , linkę, sznurek, 

dziecko stara się przejść po niej stopa za stopą 

 

2. Rozwijanie funkcji ruchowej- motoryka mała: 

- cięcie nożyczkami- wycinanie konkretnych kształtów 

 

3. Rozwijanie funkcji poznawczej- wzrokowej: 

             -wspólne układanie puzzli 

  

http://zdrowoisportowo.edu.pl/materialy/
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/


ZADANIA STYMULACJA OGÓLNOROZWOJOWA: 

14.04.2020- 17.04.2020 r.  

1. ROZWIJANIE PROCESÓW MYŚLENIA 

-Dopasowywanie par takich samych przedmiotów i obrazków: domino, memory. 

ĆWICZENIA KONCENTRACJI UWAGI: 
-Czytanie dziecku prostych opowiadań, po przeczytaniu dziecko odpowiada na pytania 

dotyczące treści opowiadania. (materiały dostępne w dom)  

2.INNE DZIAŁNIA: przydzielanie ról dziecku podczas codziennych czynności  

 


