
Tygodniowy plan pracy dla grupy Muchomorki  

od 4.05.2020 do 8.05.2020 

TEMAT: Nasz region 

 

PONIEDZIAŁEK:  4.05.2020 

1. Słuchanie legendy o Herbie Szubina. 

2. Zabawy ruchowe z Pippi . 
 

Inne działania: Puzzle – pocztówka Szubina. 

Pocztówka do druku, którą można wydrukować i pociąć na 3 lub 4 elementy jako puzzle do 

ułożenia lub jeśli posiadacie Państwo w domu pocztówkę to można też wykorzystać. 

WTOREK:  5.05.2020 

1. Nauka piosenki pt. ,, Jesteśmy Polką i Polakiem”.  

2. Wyklejanie Herbu Szubina plasteliną. 

 

Potrzebne będą: plastelina ( czerwona, zielona, biała, żółta ).  

Inne działania: Wykonanie flagi Szubina. 

http://szubin.pl/legenda-o-herbie-szubina.html
https://www.youtube.com/watch?v=m2WsGrvCx_w
https://allegro.pl/oferta/szubin-herb-kosciol-mix-zdjec-8494717402
https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM


 

Prostokątny płat podzielony trzema skosami barwy czerwonej, białej i zielonej, z 

umieszczonym na środku herbem miasta. Sposób wykonania: na białej kartce papieru 

oznaczyć miejsca czerwone i zielone a na środku przykleić wycięty herb. 

ŚRODA:  6.05.2020   

1.  Zabawy ruchowe z Pippi . 

2. Oglądanie filmu o Szubinie. 

Zachęcamy do nazywania rozpoznanych przez dziecko miejsc. 

 

Inne działania: Zabawa w naukę mycia rączek lalce / pluszakowi itp. 

Zwrócenie uwagi na staranne i dokładne mycie ruchami okrężnymi.  

 

CZWARTEK:  7.05.2020 

1. Utrwalenie piosenki pt. ,, Jesteśmy Polką i Polakiem”. 

Zachęcamy do nagrania śpiewu i przesłania Nam filmików 

2. Konstruowanie z różnego rodzaju klocków nt. ,, Moje miasto 

Szubin”. Czekamy na zdjęcia Waszych budowli   

Po ukończeniu konstrukcji zachęcamy do rozmowy: 

1. Który element/budynek jest najwyższy? 

2. Czym różnią się od siebie poszczególne elementy/budynki? 

3. Gdzie jest prawa strona konstrukcji? 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Herb_Szubina
https://www.youtube.com/watch?v=m2WsGrvCx_w
https://www.youtube.com/watch?v=GmR3K_e5StU
https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM


4. Gdzie jest lewa strona konstrukcji? 

5. Gdzie jest środek konstrukcji? 

6. Policz budynki. 

 

Inne działania: Ćwiczenia grafomotoryczne – uzupełnij obrazki brakującymi szczegółami.  

 

PIĄTEK:  8.05.2020 

1. Wykonanie flagi Polski. 

Sposób wykonania dowolny ( to co macie Państwo w domu – kartki, materiał 

bawełniany itp., kredki, farby, wata, krepa, itp. ). 

 

2. Zabawy ruchowe z Pippi . 
 

Inne działania: Zabawa w teatr. Temat dowolny według pomysłu dziecka. 

Potrzebne będą: koc, narzuta, krzesła, maskotki, pacynki itp.  

PROPOZYCJE ZABAW W RAMACH BIEŻĄCEJ POMOCY 

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ: 

https://www.youtube.com/watch?v=m2WsGrvCx_w


ROZWIJANIE FUNKCJI POZNAWCZEJ - PERCEPCJI 

WZROKOWEJ: 

Układanie puzzli. 

 

ROZWIJANIE FUNKCJI POZNAWCZEJ - PERCEPCJI SŁUCHOWEJ: 

Powtarzanie wystukiwanych rytmów przez rodzica: rodzic wystukuje rytm np. łyżką o 

stół, podłogę a dziecko próbuje powtórzyć. 

ROZWIJANIE FUNKCJI RUCHOWEJ –MOTORYKA DUŻA: 

Rzucanie i łapanie piłki. 

 

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://www.kolorowankionline.com/ 

http://domowyprzedszkolak.plhttp:// 

www.buliba.pl/ 

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

pisupisu.pl 

https://bajki-zasypianki.pl/lamance-jezykowe/ 

https://czasdzieci.pl/czytanki/dz,20-lamance_jezykowe.html 

https://czasdzieci.pl/czytanki/dz,21-wyliczanki.html 

 

STYMULACJA  OGÓLNOROZWOJOWA 

Tydzień: 04--08.04.2020r 

 

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

 
 

1.Percepcja słuchowa: 
 -Dobieranie w pary wyrazów rymujących się. 

 

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/
http://www.kolorowankionline.com/
http://domowyprzedszkolak.pl/
http://domowyprzedszkolak.pl/
http://www.buliba.pl/
http://www.nauczycieleprzedszkola.pl/news.php
http://pisupisu.pl/przedszkole/odkrywankam-4
https://bajki-zasypianki.pl/lamance-jezykowe/
https://czasdzieci.pl/czytanki/dz,20-lamance_jezykowe.html
https://czasdzieci.pl/czytanki/dz,21-wyliczanki.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Rozpoznawanie odgłosów z otoczenia np. 

szczekanie psa, stukot butów, odgłosy z 

ulicy itp. 

(Dziecko z zamkniętymi oczami wsłuchuje 

się w ciszę ) 

 

 

2. Koordynacja wzrokowo-
ruchowa: 
-Zabawy ruchowe z wykorzystaniem 

obrazków „Gimnastyka smyka”. 

 

 

 

 



-Ćwiczenia „grafomororyczne ulice” – terapia ręki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Inne działania: 
https://www.domowyprze

dszkolak.pl/ 

https://www.superkid.pl/z

abawy-z-dziecmi 

 
 

https://www.domowyprzedszkolak.pl/
https://www.domowyprzedszkolak.pl/
https://www.superkid.pl/zabawy-z-dziecmi
https://www.superkid.pl/zabawy-z-dziecmi

