
Tygodniowy plan pracy dla grupy Muchomorki  

od 20.04.2020 do 24.04.2020 

TEMAT: Wiosna na wsi. 

 

PONIEDZIAŁEK:  20.04.2020 

1. Nauka wiersza E. Michałowskiej ,, W zagrodzie”. 
 

Wieczorem w zagrodzie ciocia Małgosia 

każde zwierzątko o jedzenie prosi. 

Piesek szczeka: Hau, hau, hau. 

Kotek miauczy: Miau, miau, miau. 

Kura gdacze: Kod, ko, dak. 

Kaczka kwacze: Kwa, kwa, kwa. 

Gąska gęga: Gę, gę, gę. 

Ona też chce najeść się. 

Owca beczy: Be, be, be. 

Koza meczy: me, me, me. 

Indor gulgocze: Gul, gul, gul. 

Krowa ryczy: Mu, mu, mu. 

Konik parska: Prr, prr, prr. 

A pies warczy: Wrr, wrr, wrr. 

I tak orkiestra ta gra, 

aż Małgosia jeść im da. 

 

2. Wiosenne zabawy gimnastyczne z woreczkami. 

Inne działania: Ćwiczenia oddechowe ,, Karmimy kurki ”. 

Przenoszenie za pomocą słomki, ziarenek papierowych z kartki na rysunek kury. 

 

WTOREK:  21.04.2020 

1. Zabawy z pokazywaniem przy piosence ,, Gdacze kura: ko,ko,ko” 

Zachęcamy całą rodzinę do wspólnych pląsów przy tej skocznej piosence. 

  

2. Krówka Karinka z talerzyków jednorazowych. 

Potrzebne będą: 2 talerzyki jednorazowe ( większy i mniejszy ), czarny 

papier/kartka, różowy papier/kartka, oczy przyklejane jak i również można je po 

prostu narysować. Oczywiście środki dydaktyczne można zastąpić innymi, jakie 

http://www.wesolyprzedszkolak.pl/index.php/cwiczenia-gimnastyczne/617-zetaw-wicze-gimnastycznych-wiosenne-zabawy-z-woreczkami
https://www.youtube.com/watch?v=QPqALIknKwY


Państwo posiadacie w domu i kolorystykę również można modyfikować.  Czekamy na 

Wasze krówki w postaci nadsyłanych zdjęć   

 

 

Inne działania: Eksperyment ,, Kolorowe mleko”. Do dzieła, czekamy na relacje z przebiegu 

eksperymentu  

 

ŚRODA:  22.04.2020 

1.Wiosenne zabawy gimnastyczne z woreczkami. 

2. Słuchanie bajki terapeutycznej T. Jankiewicz   

pt. ,, Na wiejskim podwórku” . 

 

Za górami, za lasami, wśród złotych pól i zielonych traw, na pięknej polanie otoczonej 

dębami znajdowała się wioska, a na jej skraju małe podwórko, na którym mieszkały 

zwierzęta. Wśród mieszkańców były czarno-białe krówki, różowe świnki, brodate kózki, 

żółte kaczuszki, kurki, indyki i milutkie króliki. Życie tam płynęło spokojnie, a zwierzątka 

żyły w wielkiej przyjaźni. Całe dnie spędzały na zabawach, figlach i psotach. Były dla 

siebie miłe, dobre i uczynne, często mówiły proszę, przepraszam, dziękuję. Wszystkie 

zwierzęta bardzo się lubiły i pomagały sobie w trudnych chwilach. Zwierzątka dbały o 

swój wiejski ogródek, w którym rosły piękne, kolorowe kwiaty. Codziennie troszczyły się 

o nie, podlewały je, a one odwdzięczały się kolorami, jak tęcza i cudownym zapachem. I 

tak mijał dzień za dniem, miesiąc za miesiącem… 

Pewnego dnia stało się coś strasznego. Na wiejskie podwórko wkradła się ZŁOŚĆ. 

Niespostrzeżenie zapanowała nad każdym mieszkańcem podwórka. Szeptała zwierzątkom 

niemiłe słówka, namawiała do kłótni. Od tego czasu na podwórku zapanował bałagan i 

hałas. Zwierzęta kłóciły się ze sobą – świnki wyzywały kózki, kaczki wyzywały kurki, a 

https://www.youtube.com/watch?v=stg9EYDGn4g
http://www.wesolyprzedszkolak.pl/index.php/cwiczenia-gimnastyczne/617-zetaw-wicze-gimnastycznych-wiosenne-zabawy-z-woreczkami


koniki podstawiały kopytka owieczkom i rżały ze śmiechu, gdy te przewracały się. Nie 

myślały o tym, że komuś może stać się krzywda. Zapominały o magicznych słowach. Nie 

potrafiły już bawić się razem, krzyczały na siebie, hałasowały i przestały uśmiechać się do 

siebie. Były dla siebie niemiłe, co bardzo cieszyło ZŁOŚĆ. Zwierzątka zapomniały 

również o swoim ogrodzie, o kwiatkach, pięknych jak tęcza, które powoli stawały się 

coraz brzydsze i już tak nie pachniały. 

Wieść o hałaśliwym i skłóconym podwórku rozniosła się po całym świecie i dotarła do 

dobrej, wiosennej wróżki, która postanowiła pomóc zwaśnionym zwierzętom. Zasmuciła 

się bardzo ujrzawszy ogródek pełen zwiędniętych kwiatów oraz wykrzywione od złości 

miny zwierzątek. Czarodziejka prosiła zwierzęta, by zmieniły swoje postępowanie, prosiła 

ZŁOŚĆ, by ta opuściła wiejskie podwórko i odeszła daleko ,daleko…ale ani zwierzątka, 

ani ZŁOŚĆ nie słuchały jej. Wtedy wróżka podarowała zwierzętom magiczne pudełko i 

poprosiła, by złapały w nie ZŁOŚĆ. Zwierzątka bardzo ucieszyły się z prezentu ,ponieważ 

były już bardzo zmęczone ciągłymi kłótniami. Gdy ZŁOŚĆ spała, złapały ją i włożyły do 

pudełka. W pudełku Złość zamieniła się w coś miłego i przyjemnego, w coś, co pozwoliło 

zwierzętom zrozumieć, że o wiele przyjemniejsze jest życie w zgodzie, gdzie nie ma 

hałasu, kłótni i gdzie panuje przyjaźń… 

Na wiejskim podwórku znowu zapanował ład i porządek… 

Zachęcamy do rozmowy na podstawie wysłuchanego przez dziecko tekstu, np. 

1. Jakie zwierzątka mieszkały na  wiejskim podwórku? 

2. Jak wyglądało życie na wiejskim podwórku? 

3. Co stało się pewnego dnia na wiejskim podwórku? 

4. Do kogo dotarła wieść o hałaśliwym podwórku? 

5. Jaki prezent wróżka podarowała zwierzętom? 

6. W jaki sposób wiejskie podwórko było znowu wesołe? 

Inne działania: Dekalog Janusza Korczaka. 

  

 

CZWARTEK:  9.04.2020 

1. Nauka piosenki pt. ,, Gdacze kura: ko,ko,ko”. 

 

 

2. Zabawa dydaktyczna pt. ,, Na wiejskim podwórku”. 

Pytania pomocnicze do rozmowy nt. obrazka. 

Których zwierząt jest najwięcej? 

Co robi krówka? 

Ile jest kurcząt? 

Ile kaczek pływa w stawie? 

Co robią świnki? 

https://www.sosrodzice.pl/10-waznych-zasad-wychowywania-dzieci-wedlug-janusza-korczaka/
https://www.youtube.com/watch?v=QPqALIknKwY


Gdzie schowała się owieczka? 

Ile widzisz kwiatków? 

 
 

Inne działania: Jak nauczyć dziecko sprzątać po sobie i utrzymywać porządek. 

 

PIĄTEK:  24.04.2020 

1. Lepienie z plasteliny wybranego zwierzątka z wiejskiego podwórka. 

Czekamy na Wasze propozycje ulepionych zwierzątek w formie zdjęć   

 

2. Wiosenne zabawy gimnastyczne z woreczkami. 

 

Inne działania: Aktywność dowolna dziecka związana z tematyką zwierząt z wiejskiej 

zagrody. Można tutaj wykorzystać wszelkiego rodzaju figurki, książeczki, maskotki, bajki, 

itp. 

PROPOZYCJE ZABAW W RAMACH BIEŻĄCEJ POMOCY 

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ: 

ROZWIJANIE SERY SPOŁECZNO  EMOCJONALNEJ: 

1. Budowanie z klocków zagród dla zwierząt – prowadzenie dialogu z rodzicem, 

opowiadanie o emocjach ludzi, a także o tym, jak zachowują się zwierzęta. 

2. Rysowanie wybranych zwierząt, wycięcie ich a następnie zabawa w teatrzyk na 

wiejskim podwórku. 

3. Co trzymam w ręku? Rodzic pokazuje dziecku/dzieciom, gdy jest rodzeństwo - 

różne przedmioty, np. zabawki, dziecko ma czas by je dokładnie obejrzeć trzymając w 

https://www.poradnikzdrowie.pl/ciaza-i-dziecko/zdrowie-dziecka/jak-nauczyc-dziecko-sprzatac-po-sobie-i-utrzymywac-porzadek-aa-zVC8-z2eQ-Fu7b.html
http://www.wesolyprzedszkolak.pl/index.php/cwiczenia-gimnastyczne/617-zetaw-wicze-gimnastycznych-wiosenne-zabawy-z-woreczkami


ręku. Następnie dziecko staje tyłem do pozostałych. Rodzic wkłada mu do ręki jeden z 

oglądanych przedmiotów. Dziecko dotykiem rozpoznaje trzymany przedmiot. 

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/ 

 http://wierszedladzieci.pl/ 

 http://www.kolorowankionline.com/ 

 http://domowyprzedszkolak.pl 
 http://www.buliba.pl/ 

 http://www.nauczycieleprzedszkola.pl/news.php 
 pisupisu.pl-  w zakładce przedszkole 

 

STYMULACJA  OGÓLNOROZWOJOWA 

Tydzień: 20--24.04.2020r 

 

Propozycje realizowania zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie 
kształcenia specjalnego, które można zrealizować w domu- 
MUCHOMORKI 

 
 

1.Ćwiczenia grafomotoryczne:  
 -Ugniatanie kul z bibuły, waty, papieru, plasteliny, gazet. 

 -Cięcie papieru wzdłuż linii prostej narysowanej grubym pisakiem.  

 -Uzupełnianie niedokończonych rysunków poprzez dorysowanie brakujących    

   elementów. 

2.Ćwiczenia utrwalające pojęcia matematyczne:  
- Przeliczanie elementów podczas zabawy 

- Poznawanie cech wielkościowych: mały- duży. 

- Ćwiczenie pojęć z orientacji w przestrzeni. 

https://www.wsip.pl/pomagamy-w-nauce-z-domu/
http://wierszedladzieci.pl/
http://www.kolorowankionline.com/
http://domowyprzedszkolak.pl/
http://www.buliba.pl/
http://www.nauczycieleprzedszkola.pl/news.php


 

3.Inne działania: 
-utrwalanie samodzielnego rozbierania i ubierania się. 

 

 

 

 

 


