
Tygodniowy plan pracy dla grupy Muchomorki od 27.04. do 30.04. 2020 

Temat: W wiejskiej zagrodzie. 

Poniedziałek: 27.04.2020 

1. Oglądanie bajki pt. „ Szukam mamy”  

 Nazywanie zwierząt dorosłych i ich dzieci 

 Rozpoznawanie i naśladowanie odgłosów wydawanych przez zwierzęta z wiejskiej 

zagrody. 

2. Zabawy ruchowe zdrowoisportowo.edu.pl 

Inne działania: Zabawa w teatr cieni „ Jak pokazać różne zwierzątka za pomocą dłoni” 

 

Wtorek: 28.04 2020. 

1. Malowanie farbami „ Moje ulubione zwierzątko z wiejskiego podwórka”. 

2. Osłuchanie z piosenką pt. „Dziwne rozmowy”  

Inne działania: Pomóż kurce odszukać drogę do kurczątka 

 

Środa: 29.04.2020.  

1. Co nam dają zwierzęta?- łączenie obrazków w pary np. kura- jajka. 

2.Zabawy ruchowe zdrowoisportowo.edu.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=fgD0sQ-gjXM
file:///C:/Users/user/Downloads/zdrowoisportowo.edu.pl
https://polki.pl/rodzina/dziecko,zabawa-w-teatr-cieni-jak-pokazac-rozne-zwierzeta,10394631,artykul.html
https://www.youtube.com/watch?v=qc5a7O1odnI
https://learningapps.org/watch?v=p5hyng1bn20
file:///C:/Users/user/Downloads/zdrowoisportowo.edu.pl


Inne działania: Zabawa sensoryczna- Poszukiwanie skarbów w pudle rozmaitości. 

Pudło rozmaitości to prawdziwa uczta dla zmysłów. Do środka wkładamy przeróżne 

materiały, mogą to być ścinki kolorowych tkanin, gazet, wstążki, piórka, kawałki folii 

bąbelkowej, sztuczne futerko. W pudełku chowamy niewielkich rozmiarów skarby, na 

przykład gumowe figurki albo plastikowe samochodziki. Zadaniem dziecka jest odnalezienie 

ich. 

Czwartek: 30.04.2020. 

1. Zabawa matematyczna „W krainie figur geometrycznych”. 

Zadania dla dziecka: Odszukaj w domu przedmioty, które maja kształt koła, kwadratu, 

prostokąta. 

 

2. Zabawa z pokazywaniem  przy piosence „Idą kaczuszki”. Dziecko ilustruje ruchem 

treść piosenki. 

 

Inne działania: Zabiegi higieniczne- przypomnienie zasad prawidłowego mycia rąk. 

Bieżąca pomoc psychologiczno- pedagogiczna: 

 

Rozwijanie funkcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo- ruchowej. 

 

1. Rysowanie pieska po śladzie. 

https://www.youtube.com/watch?v=x9x5BdvCI44
https://www.youtube.com/watch?v=PHyf9aZZU_Q


 
2. Zabawy zręcznościowe : toczenie, rzucanie, chwytanie różnych przedmiotów np. piłki, 

woreczka itp. 

3. Układanie kompozycji z klocków, figur geometrycznych wg wzoru wymyślonego przez 

rodzica. 

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 

 http://wierszedladzieci.pl/ 

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

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

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

 

 

 

  

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
http://wierszedladzieci.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 

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

MUCHOMORKI 
 
1.Percepcja wzrokowa: 
 -Szukanie różnic między obrazkami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

- Memory obrazkowe 
 

www.pisupisu.pl w zakładce przedszkole 

 

 
 
 

 
 
 

 
2.Funkcje poznawcze:  
 -Trening umysłu: „Co nie pasuje?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pisupisu.pl/
http://www.pisupisu.pl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Zagadki  obrazkowe 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
3.Inne działania: 
-Eksperyment „Kolorowe mleko” 

 


