
Tygodniowy plan pracy dla grupy Motylki od 27.04.2020 do 30.04.2020 

 

Temat: Moja miejscowość, mój region 

Poniedziałek - 27.04.2020 

1.Mowa: Słuchanie wiersza Małgorzaty Strękowskiej-  Zaremby „Małe miasteczko” 

W małym miasteczku nie ma wieżowców, 

Schodów ruchomych ni zoo, 

lecz drzew tu więcej, kwiatów i ptaków, 

które śpiewają wesoło. 

 

Dookoła rynku stoi rząd domów 

w siedmiu kolorach tęczy; 

ruch jest nieduży, spokojnie, miło, 

czasami pszczoła zabrzęczy. 

 

Czyste powietrze pachnie zielenią, 

na niebie świeci słoneczko, 

wszędzie jest blisko, ludzie się znają, 

dbają o swoje miasteczko. 

 

Rozmowa na temat wiersza. 

- Jak wygląda małe miasteczko? 

- Jakie są plusy mieszkania w małym miasteczku? 

Wskazywanie różnic między miasteczkiem (wsią), a dużym miastem. 

Napisy:  Jakie jest? 

Małe miasto (wioska), duże miasto. 



Dziecko podaje określenia, samodzielnie lub z pomocą rodzica i układają je, jeśli potrafią. 

Np.: spokojnie, dużo zieleni, nie ma smogu, mało hałasu, dużo hałasu, smog, pojazdy, dużo 

osób. 

 

2.Zestaw zabaw/ ćwiczeń ruchowych: Boogie woogie  

 

Inne działania: 

Składanie w całość pociętych obrazków 

 

 

 

Wtorek- 28.04.2020 

1.Plastyka:  Wykonanie wspólnego albumu swojej miejscowości- technika dowolna 

2.Muzyka: Rodzinne słuchanie piosenek o tematyce ludowej: 

 

Inne działania: 

Wykonanie koperty z adresem 

Przygotuj: Kartkę, nożyczki, klej, długopis 

https://www.youtube.com/watch?v=sXqaZUp2N-w&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1U0qHswewlSXLa6wOJw5ve4g3lL23OE5MioN-bIG9E-bqSxfMRwtCGRR0
https://kultura.onet.pl/muzyka/polskie-piosenki-ludowe-piosenki-ludowe-dla-dzieci/2sxvcgd


Dziecko wycina rysunek rozłożonej koperty; zagina go wzdłuż przerywanych linii i skleja w 

odpowiednich miejscach. Zapisanie przez rodzica adresu zamieszkania podanego przez 

dziecko.  

 

 

Środa- 29.04.2020 

1.Mowa: Słuchanie i nauka wiersza Ewy Stadtmüller „ Kim jesteś?” 

Czy wiesz, kim jesteś? 

- To oczywiste! 

Co ci jest bliskie? 

- Znaki ojczyste. 

Ojczyste barwy 

- biało- czerwone. 

Ojczyste godło 

-orzeł w koronie. 

Ojczyste w hymnie 

-mazurka dźwięki, 

no i stolica 

-miasto syrenki. 

I jeszcze Wisła 

co sobie płynie: 

raz na wyżynie, 



raz na równinie, 

i mija miasta 

prześliczne takie… 

-Już wiesz kim jesteś? 

- Jesteś Polakiem. 

 

Rozmowa na temat wiersza. 

- Co jest bliskie osobie z wiersza? 

- Jakie znaki ojczyste? 

- Co jest jeszcze bliskie? 

- Kim jest osoba z wiersza? A wy, kim jesteście? 

2.Zestaw zabaw/ ćwiczeń ruchowych: Boogie woogie  

 

Inne działania: 

Wyklejamy plasteliną 

 

 

 

 

 

 

Czwartek- 30.04.2020 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sXqaZUp2N-w&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1U0qHswewlSXLa6wOJw5ve4g3lL23OE5MioN-bIG9E-bqSxfMRwtCGRR0


1. Muzyka: Rodzinne słuchanie piosenek o tematyce ludowej: 

2. Matematyka: Zabawy z kostkami. 

Dwa zestawy dużych kostek. W pierwszym zestawie- przeznaczonym do dodawania- 

kostki mają zaklejone sześć kropek, puste pole będzie liczone jako zero. W drugim 

zestawie- przeznaczonym do odejmowania- jedna kostka jest bez zmian, a druga ma 

kropek: sześć, siedem, osiem, dziewięć i dwa razy po dziesięć. 

• Dodawanie z użyciem kostek. Dziecko rzuca kolejno dwiema kostkami z 

pierwszego zestawu. Po wyrzuceniu liczy oczka. 

-podają wynik. Uzasadniają go. Np. pięć dodać cztery to dziewięć. 

-układają odpowiednie działanie i je odczytują 

5+4=9 

•  Odejmowanie z użyciem kostek. Dziecko kolejno rzuca kostkami. Najpierw tą z 

dużą liczbą oczek, a potem tą drugą. Liczą oczka wyrzucone na pierwszej, a 

potem na drugiej kostce. Od liczby kropek z pierwszej kostki odejmują liczbę 

kropek z drugiej kostki. 

- podają wynik. Uzasadniają go. Np. dziesięć odjąć sześć to cztery 

- układają odpowiednie działanie i je odczytują 

10-6=4 

 

 

 

 

 

 

Inne działania: 

Wydzieranka z kolorowego papieru 

https://kultura.onet.pl/muzyka/polskie-piosenki-ludowe-piosenki-ludowe-dla-dzieci/2sxvcgd


 

 

 

 

Propozycje ciekawych stron www: 

 mac.pl/edukacja-przedszkolna 

 https://kultura.onet.pl/muzyka/polskie-piosenki-ludowe-piosenki-ludowe-dla-

dzieci/2sxvcgd 

 mojedziecikreatywnie.pl 

 zdalne lekcje.pl 

 edukacja.edux.pl 

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

 panimonia.pl 

 zdrowoisportowo.edu.pl 

 szaloneliczby.pl/przedszkole/ 

 www.buliba.pl/ 

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

 pisupisu.pl 

 

Bieżąca pomoc psychologiczno- pedagogiczna 

1. Rozwijanie funkcji poznawczej – słuchowej: 

-wsłuchiwanie i rozpoznawanie odgłosów z bliskiego otoczenia ( np. dźwięki z kuchni) 

 

2. Rozwijanie sfery społeczno- emocjonalnej: 

  -gra w gry planszowe 

 

3. Rozwijanie funkcji poznawczej- wzrokowej: 

-wspólne układanie puzzli  

https://kultura.onet.pl/muzyka/polskie-piosenki-ludowe-piosenki-ludowe-dla-dzieci/2sxvcgd
https://kultura.onet.pl/muzyka/polskie-piosenki-ludowe-piosenki-ludowe-dla-dzieci/2sxvcgd
https://www.wsip.pl/pomagamy-w-nauce-z-domu/
http://www.buliba.pl/
http://www.nauczycieleprzedszkola.pl/news.php
http://pisupisu.pl/przedszkole/odkrywankam-4


GRUPA MOTYLKI 

27.04.2020- 30.04.2020 r. 

ZADANIA STYMULACJA OGÓLNOROZWOJOWA: 

1. „Gra w pająka” – motoryka duża 

Cele: 

− Usprawnienie koordynacji wzrokowo-ruchowej 

− Zwiększenie świadomości własnego ciała 

Materiały:  

− Taśma malarska 

− Kulki z gazety 

− Framuga od drzwi 

Przygotowanie i przebieg zabawy:  

Wystarczy zrobić sztuczną pajęczynę z taśmy malarskiej, ale w taki sposób, by strona klejąca 

taśmy była tylko po jednej stronie pajęczyny. Dzieci kulki zrobione z gazet przerzucają przez 

pajęczynę tak, aby nie zostały one złapane w sieć  

2. Zabawa badawcza „Wiosenny ogródek na oknie” 

               Nic tak nie pozwala poczuć, że wiosna jest już z nami, jak obserwacja budzącej się 

do życia przyrody. Pierwsze listki, pączki, kiełki i rozwijające się każdego dnia kwiaty 

sprawiają, że uśmiechamy się w tym trudnym dla nas Wszystkich czasie. Dlatego zachęcam 

Was do stworzenia na oknie mini ogródka. Wszystkie roślinki w domowym ogródku można 

posadzić wspólnie i z przyjemnością obserwować jak nasz ogródek się zmienia, a zapach czuć 

przy każdym wejściu do domu. 

3. „Budyniowe malowanie” – zabawy dotykowe 

W tej zabawie dzieci uświadamiają sobie, że można brudzić się w przyjemny sposób. 

Cele 

− Zmniejszenie obronności dotykowej 

− Zwiększenie świadomości dotykowej 

− Kontrolowanie małej motoryki 

Materiały 

• Budyń 

• Cerata 

• Fartuszki (lub worki na śmieci z powycinanymi otworami na głowę i ręce) 

• Opcjonalnie: barwniki do żywności 



Przygotowanie 

Przykryj stół ceratą. Nałóż dzieciom fartuszki lub worki na śmieci przystosowane do tego 

celu. Jeśli macie ochotę, dodajcie barwników do budyniu czy jogurtu, żeby były 

różnokolorowe. 

Przebieg zabawy 

Pomóż dzieciom nabrać trochę budyniu na łyżkę i rozprowadzić papkę rękami. Pokaż im, jak 

malować budyniem i zostawić ślady na ceracie za pomocą palców. Narysujcie coś lub 

napiszcie pierwsze litery swoich imion. Używajcie palców, wacików, wykałaczek, pędzli lub 

grzebieni aby osiągnąć różne efekty. 

Odmiany 

1. Użyjcie suchych produktów, takich jak mąka kukurydziana, piasek lub talk,  

w zależności od tego, czy dzieci będą je chciały wkładać do ust. 

2. Jeżeli dzieci nie mają tendencji, do wkładania sobie wszystkiego do buzi, można użyć 

też mokrego piasku lub pianki do golenia. 

3. Rozsmarowujcie różne substancje na lustrze, żeby dzieci mogły widzieć swoje odbicia 

w czasie zabawy. 

4. Pozwól dzieciom zanurzyć stopy w piance do golenia wyciśniętej na tacę lub płaską 

blachę do pieczenia. 

Czego dziecko się uczy? 

• Uczą się dotykać substancji o konsystencji mazi. Mają także okazję oddzielić swoje 

palce wskazujące od reszty, zwiększyć ich zręczność i ćwiczyć malowanie nimi 

zaplanowanych wzorów. 

Modyfikacje 

• Jeżeli dzieciom trudno jest zmusić się do dotykania takich substancji, nałóż im grube 

gumowe rękawice albo użyj suchych produktów, takich jak proszek lub mąka. 

• Pozwól dzieciom używać pędzla lub patyka, żeby mogły poeksperymentować, zanim 

zaczną malować palcami. 

źródło: B. Sher, Gry i zabawy we wczesnej interwencji…,Harmonia Universalis, Gdańsk 2014 

Przyjemnej zabawy☺ 

Sylwia Szweda 

Ciekawe strony www:   

 www.domowyprzedszkolak.pl 

 www.gry.misiakowo.pl 

 

 

http://www.domowyprzedszkolak.pl/
http://www.gry.misiakowo.pl/

