
Tygodniowy plan pracy dla grupy Motylki od 4.05.2020 do 8.05.2020 

 

Temat: Moja miejscowość, mój region 

 

Poniedziałek - 4.05.2020 

1.Mowa: Mowa –  Legenda o herbie Szubina  

2.Zestaw zabaw/ ćwiczeń ruchowych:  Równowaga- wygibasy z naszej klasy  

Inne działania: 

Wiosenne zabawy ruchowe  

 

Wtorek- 5.05.2020 

1.Plastyka:  Pokoloruj rysunek zgodnie z instrukcją 

             

2.Muzyka: Rodzinne słuchanie piosenki młodego patrioty 

Inne działania: 

Czynności samoobsługowe doskonalenie umiejętności ubierania się 

 

Środa- 6.05.2020 

1.Mowa: Słuchanie fragmentu wiersza Apolinarego Nosalskiego „ O dwunastu braciach- 

maj” 

Wreszcie się zjawia 

maj wystrojony 

i bzu przynosi 

http://szubin.pl/legenda-o-herbie-szubina.html
https://www.youtube.com/watch?v=ozI7YcVASgo
http://worekpelenpomyslow.blogspot.com/2019/05/wiosenne-zabawy-ruchowe.html
https://www.youtube.com/watch?v=O8lbwWF7yXo


pełne brzemiona. 

Przez całe ranki, 

całe wieczory 

gra na fujarce 

z wierzbowej kory. 

 

Odpowiedz całym zdaniem na pytania. 

1. Jak nazywa się nowy miesiąc? 

2. Jaki miesiąc był przed nim? Jaki będzie po nim? 

3. Gałązki, jakiego krzewu przynosi maj? 

4. Co dzieje się w przyrodzie w maju? 

Wymienianie przez dzieci nazw wszystkich miesięcy roku- od stycznia do grudnia. 

Określanie, którym z kolei  miesiącem jest maj. 

2.Zestaw zabaw/ ćwiczeń ruchowych: Równowaga- wygibasy z naszej klasy  

 

Inne działania: 

Czynności higieniczne: doskonalenie samodzielnego mycia rąk i buzi 

 

Czwartek- 7.05.2020 

1.Muzyka: Rodzinne słuchanie piosenki młodego patrioty 

2.Matematyka: Zabawy z matematycznym zoo – kształty i kolory 

1. Kolory 

2. Klikaj kolory 

3. Dopasuj kolory 

4. Kształty 

5. Figury 

 

Inne działania: 

Symbole gminy Szubin 

https://www.youtube.com/watch?v=ozI7YcVASgo
https://www.youtube.com/watch?v=O8lbwWF7yXo
https://www.matzoo.pl/zerowka/kolory_46_318
https://www.matzoo.pl/zerowka/klikaj-kolor_46_326
https://www.matzoo.pl/zerowka/dopasuj-kolory_46_346
https://www.matzoo.pl/zerowka/ksztalty_46_320
https://www.matzoo.pl/zerowka/figury_46_319
http://szubin.pl/przykladowa-podstrona-1.html


Piątek-8.05.2020 

1.Zestaw zabaw/ ćwiczeń ruchowych: Równowaga- wygibasy z naszej klasy  

2.Plastyka: Wykonaj flagę polski- technika dowolna (poniżej kilka przykładowych prac) 

   

Inne działania: 

Ćwiczenia oddechowe- doskonalenie umiejętności oddechowych, przenoszenie za pomocą 

plastikowej słomki kawałków papieru. 

 

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/ 

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

www.buliba.pl/ 

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

pisupisu.pl 

Bieżąca pomoc psychologiczno- pedagogiczna 

1. Rozwijanie funkcji poznawczej- wzrokowej: 

1. Kto zmienił miejsce?? rodzic ustawia w rzędzie 3-5 pluszowych misiów, dziecko 

zapamiętuje ich kolejność, zamyka oczy a rodzic przestawia je. Zadaniem dziecka jest 

wskazanie, które misie zmieniły miejsce 

2. Składanie pociętych obrazków 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ozI7YcVASgo
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/
https://kultura.onet.pl/muzyka/polskie-piosenki-ludowe-piosenki-ludowe-dla-dzieci/2sxvcgd
http://www.buliba.pl/
http://www.nauczycieleprzedszkola.pl/news.php
http://pisupisu.pl/przedszkole/odkrywankam-4


 

2. Rozwijanie funkcji poznawczej-  mowa: 

Jestem Polakiem ponieważ… 

Mieszkam w… 

Bardzo lubię swoje miasto ponieważ… 

 

ZADANIA STYMULACJA OGÓLNOROZWOJOWA: 

Witam, 

Wiem że już wszyscy jesteśmy baaardzo zmęczeni i pragniemy wrócić do starej, dobrej 

rutyny Poniżej przedstawiam trzy proste, efektywne pozycje zabawy 

multisensorycznej „Joga”, które dodadzą energii wielu dzieciom i ich Rodzicom 

Zakres wieku rozwojowego: W każdym wieku. 

Potrzebne przedmioty: Miejsce na podłodze. 

Przygotowanie Wszyscy powinni ściągnąć obuwie i skarpetki. 

Zachód i wschód słońca 

 Stań wyprostowany i upewnij się, że masz dużo miejsca wokół siebie. Oddychaj głęboko 

przez dwie lub trzy minuty. 

 Zataczając okrąg, unieś ręce nad głowę i delikatnie złącz opuszki palców. 

 Wdech, wydech. Schylając się do przodu, powiedz: „zachód słońca”. Spróbuj palcami 

dotknąć podłogi. 

 Wdech, wydech. Powiedz: „wschód słońca, wyprostuj się i wyciągnij palce w stronę nieba. 

 Ćwiczenie powtórz 2 razy. Za każdym razem staraj się oddychać głębiej i bardziej się 

rozciągać. 

Jak wulkan 

 Usiądź na podłodze, złącz podeszwy stóp, oddychaj głęboko. 



 Złącz dłonie. Kciuki powinny dotykać środka klatki piersiowej lub celować w miejsce, 

gdzie znajduje się serce. 

 „Wybuchnij” na wydechu, wyrzucając z siebie powietrze. W jednym płynnym ruchu 

wyciągnij ręce prosto w górę, rozłącz dłonie, a następnie zniż ręce, zataczając nimi 

szerokie koło. Na zakończenie przyłóż dłonie do serca. 

Motyl 

 Usiądź na podłodze, złącz podeszwy stóp, oddychaj głęboko. 

 Unieruchom palce stóp i „zatrzepotaj” kolanami. 

 Połóż kciuki na czubku głowy, poruszaj pozostałymi palcami dłoni, jakbyś miał na głowie 

czujną „antenkę”. 

 Wyciągaj się i zginaj, rozglądaj dookoła, „wąchaj kwiaty” i poznawaj świat swoją 

wrażliwą na bodźce antenką. 

Korzyści 

1. Joga to nieodzowny składnik diety sensorycznej: pobudza, organizuje, uspokaja. Rozwija 

propriocepcję, ponieważ rozciąga mięśnie; zmysł dotyku i zmysł słuchu, ponieważ ucząc 

się jogi, obserwujemy instruktora, słuchamy jego instrukcji i naśladujemy go. 

2. Joga rozwija umiejętności zależne od przetwarzania sensorycznego, w tym świadomość 

własnego ciała, koordynację obustronną, reakcje posturalne, planowanie motoryczne, 

oddychanie i witalność fizyczną. 

3. Joga pomaga dzieciom autystycznym w rozwinięciu umiejętności skupiania uwagi, 

gotowości do uczenia się, umiejętności komunikacji i zawierania znajomości (Kranowitz, 

2015). 

Przykładowe ćwiczenia  

Ciekawe czy odważycie się na nagranie filmików.  

Pozdrawiam Sylwia Szweda 

2. Cytrusowe piłki – zabawy sensoryczne 

W naszych kuchniach możemy znaleźć wiele „zabawek” doskonale nadających się do zabaw 

sensorycznych. Proponuję stymulującą wiele zmysłów zabawę.  

Zakres wieku rozwojowego: 2-6 

Potrzebne przedmioty 

 Kilka owoców cytrusowych, np. cytryna, pomarańcza, mandarynka, limonka czy 

grejpfrut  

 Wiadro 

 Papierowa torba 

Przygotowanie 

 Weź owoce i daj dziecku wiadro. 

mailto:https://youtu.be/wUNgrw91BlI


 Umieść papierową torbę na podłodze tak, żeby jej otwór skierowany był w stronę 

dziecka. 

Co dziecko może zrobić z cytrusowymi piłkami 

Nazwać je 
Obejrzeć i zbadać w dłoniach różne cytrusowe „piłki”, żeby się z nimi 

zaznajomić. Rozpoznać je i podać nazwy, może z twoją pomocą. 

Poukładać Ułożyć je rozmiarami albo posegregować według kolorów. 

Policzyć 
Umieścić je w wiaderku. Policzyć owoce przed zabawą i po niej (żeby żadna 

„piłka” nie zniknęła gdzieś pod meblami). 

Odgadnąć 

Bez podglądania włożyć rękę do torby, złapać jeden z owoców i na podstawie 

wielkości, wagi, kształtu i może faktury skórki spróbować zgadnąć, czy dany 

cytrus to cytryna, pomarańcza, czy może grejpfrut. 

Turlać 

Usiąść na podłodze i wturlać owoce do papierowej torby. Albo położyć się 

brzuchem na ziemi i tak turlać owoce. Może też usiąść naprzeciwko drugiej 

osoby i wraz z nią trurlać owoc do siebie nawzajem. Albo też spróbować 

wturlać piłeczkę do torby inną częścią ciała. 

Rzucać 
Stanąć naprzeciwko partnera i rzucać do siebie nawzajem cytrusową piłkę. (Jeśli 

spadnie, może trochę się obtłuc, ale skórki cytrusów są bardzo wytrzymałe). 

Ściskać i 

naciskać 

Ręką lub stopą naciskać mocno na cytrusową piłkę i rolować ją w tę i z 

powrotem. (Zabawa ta nie niszczy owoców, a wręcz poprawia ich jakość, 

rozmiękczając miąższ, przez co da więcej soku). Przy pomocy dorosłego można 

potem wycisnąć sok i pić na zdrowie! Można zrobić orzeźwiającą lemoniadę!  

Obrać i 

zjeść 

Obrać skórkę. Rozdzielić cząstki i zjeść je. (Mandarynka chyba najłatwiej się 

obierze, najczyściej zje i do tego jest najsłodsza). 

Cele/Korzyści 

 Nazywanie i liczenie owoców rozwija dyskryminację wzrokową, pamięć słuchową, 

przywoływanie słów z pamięci i początkowe umiejętności matematyczne. 

 Układanie i sortowanie owoców wzmacnia zdolność kategoryzowania i umiejętność 

sekwencjonowania. 

 Celowanie, turlanie i rzucanie owoców wzmacnia podstawowe umiejętności wzrokowo-

motoryczne, takie jak skupianie wzroku i ruch śledzący. Rozwija też bardziej złożone 

umiejętności koordynacji wzrokowo-ruchowej i umiejętności wzrokowo-przestrzenne. 

 Leżenie na brzuchu i turlanie w ten sposób owoców poprawia wyprost, siłę górnej połowy 

ciała, kontrolę motoryczną i stopniowanie siły ruchu. 

 Turlanie owoców różnymi częściami ciała zwiększa świadomość ciała. 

 Zgadywanie rodzaju owocu, bez patrzenia, rozwija dyskryminację dotykową i 

umiejętności wizualizacji. 

 Zabawa razem z innymi dziećmi rozwija umiejętności komunikacyjne i umiejętności 

społeczne. 

 Obieranie owoców rozwija zręczność i małą motorykę. 

 Wąchanie i smakowanie owoców angażuje zmysły smaku i powonienia. 

 Ściskanie i naciskanie owoców zapewnia głęboki nacisk dla zmysłu dotyku oraz głęboki 

nacisk stawów korzystny dla zmysłu kinestetycznego. 

 Pomaganie w przygotowaniu soku sprawia, że dziecko czuje się potrzebne (Kranowitz, 

2015). 



źródło: C. S. Kranowitz, Nie-zgrane dziecko w świecie…, Harmonia Universalis, Gdańsk 

2015 

Życzę przyjemnej zabawy 

Pochwalcie się zdjęciami.  

Pozdrawiam Sylwia Szweda 

 

 


