
 

 

Tygodniowy plan pracy dla grupy „Stokrotki” od 27.04.2020 do 01.05.2020 

Temat tygodnia: NASZ REGION 

 

 

Poniedziałek – 27.04.2020 

 
Mowa 

Film edukacyjny Piechotą przez Krajnę i Pałuki cz. 1– dziecko pozna piękno naszego regionu, 

miejsca, które warto zobaczyć, pozna zabytki naszego regionu. 

 

Zestaw zabaw i ćwiczeń ruchowych 

Zabawy ruchowe dla dzieci  

 

Inne działania: 

Oglądanie zdjęć i pocztówek z naszego regionu, dzielimy region na miasta i wsie 

 

Wtorek – 28.04.2020 

 
Plastyka 

Praca plastyczna „Moja miejscowość” rysowanie ołówkiem 

 

Muzyka 

Nauka piosenki „Mały domek mam” - piosenka dla dzieci, próbujemy śpiewać piosenkę w coraz 

szybszym tempie zgodnie z melodią 

 

Inne działania: 

Bajka dla dzieci „Jak przekonać dziecko do maseczki?” - ciekawy przekaz dla dzieci na temat 

potrzeby noszenia maseczek - https://www.mamaprzyjaciel.pl/maseczki-dla-smokow 

 

Środa – 29.04.2020 

 
Mowa 

Rozmowa z dzieckiem na temat Polski – zapoznajemy dziecko z symbolami narodowymi, 

zbliżającymi się świętami narodowymi, znanymi postaciami historycznymi, roślinnością i 

zwierzętami w Polsce.                                                                                                       

wykorzystanie materiałów ze strony Mój kraj. Polska- informator dla dzieci – Świat Przedszkolanki 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8AjUv8ZMisQ
https://www.youtube.com/watch?v=H0I1BRT3N7M
https://www.youtube.com/watch?v=I3HP-0XcyKI
https://www.mamaprzyjaciel.pl/maseczki-dla-smokow


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Zestaw zabaw i ćwiczeń ruchowych 

Zabawy ruchowe dla dzieci  

 

Inne działania: 

Wykonanie z pomocą rodzica albumu swojej miejscowości – sposób dowolny 

 

Czwartek – 30.04.2020 

 
Muzyka 

Zabawa muzyczno – ruchowa do piosenki „Mały domek mam” 

 

Matematyka 

Zabawa matematyczna „Domy” - budowanie domów różnej wielkości, z różnego rodzaju klocków, 

dziecko nazywa kształty klocków użytych do budowy, porównuje wielkość domów ( mały, średni, 

duży ) 

 

Inne działania: 

Gramy w gry planszowe lub tworzymy własną grę. 

 

Propozycje zabaw w ramach bieżącej pomocy psychologiczno-pedagogicznej : 

 

Rozwijanie funkcji ruchowej – motoryka duża: 

 

1. Turlanie się na kocu lub po dywanie w różnych kierunkach. 

2. Podskoki z wykorzystaniem skakanki. 

3. Czołganie się po dywanie. 

4. Przeskoki obunóż przez przeszkodę – do przodu, do tyłu, w bok. 

 

 

 

 

Propozycje realizowania zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia 

specjalnego, które można zrealizować w domu 

GRUPA STORKTOKI 
I . Poniedziałek 27.04.2020  

 Umiejętności motoryczne : rysowanie szlaczków literopodobnych 

https://www.youtube.com/watch?v=H0I1BRT3N7M
https://www.youtube.com/watch?v=I3HP-0XcyKI


 



 
 

 

II. Wtorek 28.04.2020 

 Percepcja wzrokowa  :  „Kolorowanie wg instrukcji”  



 

 



 

 

 

 

 

  



III Środa 29.04.2020r.  

 Percepcja słuchowa :  

 Zabawa: „Coś w pobliżu na literę K?”- Zadanie polega na wymienianiu jak najwię-

cej przedmiotów na daną głoskę. Prosimy, aby dziecko powiedziało a później poka-

zało dany przedmiot. Oczywiście nie ograniczamy się tylko do jednej głoski. Wy-

mieniamy  co najmniej 5 głosek.  

     „Zapamiętywanka – dokładanka” - dziecko podaje wyraz, dorosły powtarza ten 

wyraz i dodaje kolejny, dziecko powtarza swój pierwszy wyraz, wyraz dorosłego i 

swój kolejny wyraz..., np. mama 

                             mama, dom 

                            mama, dom, zegar 

                                mama, dom, zegar, auto ......; 

 

Zabawę można powtórzyć kilka razy .  

 

IV. Czwartek 30.04.2020 

Funkcje poznawcze: pamięć, uwaga, myślenie :  Cel: wspomaganie orientacji kierunkowej wzglę-

dem innych przedmiotów. 

Dorosły rozmawia z dzieckiem na temat ilustracji określając, gdzie znajdują się poszczególne ele-

menty względem innych (np. Dom znajduje się na środku obrazka. Nad domem świeci słońce. 

Część słońca jest za chmurą. Chmura zasłania słońce. Po prawej stronie domu rośnie drzewo. Pod 

drzewem po jego lewej stronie leży jabłko. Jabłko leży po prawej stronie domu, między domem a 

drzewem. Z lewej strony domu rośnie kwiatek. Na kwiatku siedzi motyl.). Następnie dorosły zadaje 

dziecku pytania dotyczące położenia poszczególnych elementów w przestrzeni (np. Gdzie jest mo-

tyl? Gdzie rośnie drzewo? itd.) 

  

 Kolejnym krokiem jest pomalowanie przez dziecko poszczególnych elementów obrazka z 

karty pracy, wycięcie ich po liniach i ułożenie na kartce zgodnie z poleceniem dorosłego. 

Przyklejając każdy element dziecko powinno jeszcze raz stosować określenia położenia 

przedmiotów (np. ptak leci nad drzewem). 



  

 

Inne działania:  

https://nauczyciele.mos.gov.pl/index.phb?mnu=63  

https://dziecisawazne.pl/20-angazujacych-zabaw-bez-zabawek/ 

 

 

 

 

https://nauczyciele.mos.gov.pl/index.phb?mnu=63
https://dziecisawazne.pl/20-angazujacych-zabaw-bez-zabawek/

