
 

Temat tygodnia: WIOSNA NA WSI      

Wtorek – 14.04.2020 

 
Plastyka 

 

Praca plastyczna „Zwierzęta z wiejskiego podwórka” - rysowanie na dowolnym formacie papieru 

 

Muzyka 

 

Słuchanie piosenki „Dziwne rozmowy”- piosenki dla dzieci  

 

Środa – 15.04.2020 

 
Mowa 

 

Bajka edukacyjna „Co słychać na wsi?” strona Domowe przedszkole  - rozmawiamy z dzieckiem na 

temat zwierząt mieszkających na wsi. Jak wyglądają? Co nam dają? Jak się nimi opiekować? 

 

Zestaw zabaw i ćwiczeń ruchowych 

 

KTO JAK SKACZE – Wygibasy z naszej klasy 

 

Czwartek – 16.04.2020 

 
Muzyka 

 

Zabawa muzyczno – ruchowa do piosenki „Dziwne rozmowy” - dzieci poruszają się w rytm muzyki 

 

Matematyka 

 

Zabawa matematyczna  „Domy dla zwierząt” - dzieci mierzą długość krokami, stopami, dłońmi 

wykorzystując dostępne przedmioty ( dywan, ława, stół, pomieszczenie), porównują co jest dłuższe 

a co krótsze. 

 

Piątek -17.04.2020 

 
Zestaw zabaw i ćwiczeń ruchowych 

 

KTO JAK SKACZE – Wygibasy z naszej klasy 

 

Plastyka 

 

Praca techniczna „Ulubione zwierzątko” dzieci wycinają, lepią z plasteliny, układają z różnych 

materiałów dostępnych w domu 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qc5a7O1odnI
https://www.youtube.com/watch?v=LNouuY9zrKQ
https://www.youtube.com/watch?v=qc5a7O1odnI
https://www.youtube.com/watch?v=LNouuY9zrKQ
https://images.app.goo.gl/tpE7L4qCrzoXKCUM7


 

 

INNE DZIAŁANIA   
Dziecko układa historyjkę obrazkową. (obraz) 

 

Dziecko odwzorowuje znaki graficzne i figury geometryczne. (obraz 1, obraz 2) 

 

Dziecko zaznacza elementy różniące dwa obrazki. (obraz) 

 

Dziecko dorysowuje brakujące elementy na obrazku według wzoru. (obraz 1, obraz 2) 

 

Propozycje zabaw w ramach bieżącej pomocy psychologiczno-pedagogicznej : 

 

Motoryka duża: 

 

1. Stanie na jednej nodze z rękoma w bok ( na zmianę raz prawa, raz lewa noga ). 

2. Rzuty maskotką, piłeczką do pojemnika dostępnego w domu ( pudełko, miska, 

wiaderko ). 

 

Rozwijanie orientacji przestrzennej i lateralizacji: 

 

1. Oliwia Klimke Prawa Lewa – MINIVEVO  

 

Propozycje ciekawych zajęć: 

 

1.Bajka o myciu zębów – Tajemnicza Kuchnia,Ciufcia.pl -rozmawiamy z dziećmi na temat higieny 

jamy ustnej, dbania o zęby. 

2. Zapoznanie i wytłumaczenie dzieciom co znaczą przysłowia, w których występują zwierzęta 

np. Nie kupuj kota w worku, Gdyby kózka nie skakała to by nóżki nie złamała. 

ostoja-szczecinek.pl › uploads › 2013/12 › Przysłowia-o-zwierzętach 

   

3.Zabawa twórcza „Jaka jest...................”rodzic podaje nazwę dowolnego zwierzęcia 

( np. Jaka jest krowa? ), a dziecko określa jego cechy ( duża, spokojna, łagodna ). 

 

 

 

 

https://images.app.goo.gl/YtYr1yFRycKLn5wJ8
https://images.app.goo.gl/WLekAJhaQCwHsxaJ6
https://images.app.goo.gl/QwRY4YdXE5i2KoM26
https://images.app.goo.gl/mjWRTMdvfAtQJ1Jo6
https://images.app.goo.gl/LhnMTq4EJNAnawjd7
https://images.app.goo.gl/B5kszUJboHYe1zFD6
https://www.youtube.com/channel/UCnjIhzS3ZY-Jhs0aGRA2pmg
http://ostoja-szczecinek.pl/wp-content/uploads/2013/12/Przysłowia-o-zwierzetach.pdf

