
Tygodniowy plan pracy dla grupy „Stokrotki” od 11.05.2020 do 15.05.2020 

Temat tygodnia: MOJA OJCZYZNA 

 

 

Poniedziałek – 11.05.2020 

 
Mowa 

Oglądanie filmu ”Wars i Sawa” dziecko w ciekawie opowiedziany sposób pozna legendę o 

powstaniu Warszawy 

 

Zestaw zabaw i ćwiczeń ruchowych 

 

Zabawy ruchowe dla dzieci w domu w czasie Koronawirusa  

Inne działania: 

 

Oglądanie zdjęć i pocztówek naszego kraju, szukanie tych miejsc na mapie. 

 

Wtorek – 12.05.2020 

 
Plastyka 

Praca plastyczna „Piękny jest nasz kraj”- wykorzystanie czasopism, ilustracji, widokówek 

(dowolność wykonania pracy) 

 

Muzyka 

Nauka hymnu Polski – Mazurek Dąbrowskiego 

Inne działania: 

         Rysowanie szlaczków w kształcie fal morskich. 

 

Środa – 13.05.2020 

 
Mowa 

Zabawa dydaktyczna „Symbole narodowe” - dziecko wymienia a rodzic daje przykład, gdzie 

można zobaczyć lub usłyszeć.        

                                                                                

Zestaw zabaw i ćwiczeń ruchowych 

Zabawy ruchowe dla dzieci w domu w czasie Koronawirusa  

 

Inne działania: 

Ćwiczenia oddechowe „Morskie fale”. Pasek krepy lub wstążki przymocować do patyczka. 

Dziecko nabiera powietrze nosem a następnie wypuszcza ustami wprawiając w ruch pasek krepy 

lub wstążki. 

 

Czwartek – 14.05.2020 

 
Muzyka 

Rodzinne śpiewanie hymnu Polski – Mazurka Dąbrowskiego. (Słowa i melodia) 

 

 

Matematyka 

Zabawa matematyczna „W sklepie”- dziecko z rodzicem liczy, przelicza, wydaje, rozmienia, płaci 

https://www.youtube.com/watch?v=lHmFohW0B1s
https://www.youtube.com/watch?v=ZvvewNwtu_c
https://www.youtube.com/watch?v=ioUutRw9WeQ
https://www.youtube.com/watch?v=ZvvewNwtu_c
https://www.youtube.com/watch?v=ioUutRw9WeQ


monetami lub papierową walutą ( do zabawy można wykorzystać zabawki jako towar a kapsle, 

nakrętki jako monety i wycięte z kartek banknoty papierowe ) 

 

Inne działania: 

           Zabawa słowna – dokończ zdanie „Polska to......” 

 

Piątek -15.05.2020 

 
Zestaw zabaw i ćwiczeń ruchowych 

Zabawy ruchowe dla dzieci w domu w czasie Koronawirusa  

 

Plastyka 

Praca techniczna „Flaga Polski”- wykonanie flagi z dostępnych materiałów 

 

Inne działania: 

 

Wspólne obejrzenie filmu edukacyjnego dzieci w bardzo zrozumiały dla nich sposób mają 

przedstawioną sytuację związaną z pandemią koronawirusa 

 

 

 

Propozycje zabaw w ramach bieżącej pomocy psychologiczno-pedagogicznej : 

 

Rozwijanie funkcji poznawczej wzrokowej: 

 

1. Dziecko rozpoznaje produkty, pomaga rodzicowi w przygotowaniu posiłku.   

2. Układanie puzzli. 

3. Zapamiętywanie przedmiotów – rodzic pokazuje dziecku drobne przedmioty, dziecko     

    zapamiętuje je a po zasłonięciu przez rodzica wymienia. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZvvewNwtu_c
https://www.youtube.com/watch?v=H0mx90NbvuM


 

Propozycje realizowania zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia 

specjalnego, które można zrealizować w domu 

GRUPA STORKOTKI 

 

 

I . Poniedziałek 11.05.2020  

Zabawy paluszkowe – podczas tych zabaw, próbujemy powtarzać tekst z dzieckiem, tak aby 

w kolejnych próbach to dziecko próbowało zrobić rodzicom masażyk. 

 
 

 
II. Wtorek 12.05.2020 



 

Zabawy rozwijające motorykę dużą przy muzyce 

 

 

III Środa 13.05.2020 

Percepcja wzrokowa 

Wyszukiwanie różnic. Po ich odnalezieniu można rysunki pokolorować  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Vkiw9i_mQSo


 
 

IV Czwartek 14.05.2020 

Zabawy sensoryczne rozwijające małą motorykę. Dzisiaj wspólnie z rodzicami wykonacie domową 

ciastolinę, a następnie proszę się bawić wykonaną ciastoliną. Możecie tworzyć literki, napisy, 

kwiatki, domki, figury i różne inne. Powodzenia. 

Domowa ciastolina: 

 2 szklanki mąki, 

 1 szklanka soli, 

 2 łyżki oleju roślinnego, 

 2 płaskie łyżki proszku do pieczenia, 



 1,5 szklanki gorącej wody. 

Wszystkie składniki należy wymieszać i intensywnie ugniatać, aż się połączą, a masa zrobi się 

zwarta i elastyczna. Ciastolinę można zabarwić, dodając do podzielonej na części masy barwniki 

spożywcze. 

 

 V Piątek 15.05.2020 

Zabawa rozwijająca koncentrację i uwagę- Domino. 

 
 

Inne działania:  

 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2016/06/prace-plastyczne/ 

https://www.mamawdomu.pl/2020/03/zabawy-w-domu.html 

https://dzieciakiwdomu.pl/2018/07/pomysly-na-wakacyjne-zabawy-i-prace-plastyczne-dla-dzieci-

na-lato.html  

 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2016/06/prace-plastyczne/
https://www.mamawdomu.pl/2020/03/zabawy-w-domu.html
https://dzieciakiwdomu.pl/2018/07/pomysly-na-wakacyjne-zabawy-i-prace-plastyczne-dla-dzieci-na-lato.html
https://dzieciakiwdomu.pl/2018/07/pomysly-na-wakacyjne-zabawy-i-prace-plastyczne-dla-dzieci-na-lato.html

