
Tygodniowy plan pracy dla grupy „Stokrotki” od 20.04.2020 do 24.04.2020 

Temat tygodnia: DBAMY O PRZYRODĘ 

Poniedziałek – 20.04.2020 

 
Mowa 

 

Rozmowa na temat: „Jestem przyjacielem przyrody” dziecko wymienia przyjaciół przyrody, rodzic 

zapisuje propozycje dzieci, następnie wspólnie je omawiają 

 

Zestaw zabaw i ćwiczeń ruchowych 

 

Zabawy ruchowe dla dzieci 

 

Inne działania: 

 

Oglądanie książek przedstawiających roślinność Polski, dzielenie ich nazw na sylaby 

 

Wtorek – 21.04.2020 

 
Plastyka 

 

Praca plastyczna „Szczęśliwe drzewko” - rodzic rysuje kontur drzewa, dziecko ozdabia w dowolny 

sposób 

 

Muzyka 

 

Słuchanie piosenki „Moja planeta” 

 

Inne działania: 
 

Wyjaśnienie słów „Lasy to płuca Ziemi” 

 

Środa – 22.04.2020 

 
Mowa 

 

Bajka edukacyjna 

 

Zestaw zabaw i ćwiczeń ruchowych 

 

Zabawy ruchowe dla dzieci 

 

Inne działania: 

 

Karty pracy – Dzień Ziemi -szlaczki 

 

Czwartek – 23.04.2020 

 
Muzyka 

 

Zabawa muzyczno – ruchowa do piosenki „Moja planeta” 

https://www.youtube.com/watch?v=m2WsGrvCx_w
https://www.youtube.com/watch?v=cZ-nwKdwPc4
https://www.youtube.com/watch?v=zleExE18fqQ
https://www.youtube.com/watch?v=m2WsGrvCx_w
https://eduzabawy.com/karty_pracy/szlaczki2/


Matematyka 

 

Zabawa matematyczna „Wiosenne kwiaty”- szukamy cech wspólnych kwiatów i cech je różniących 

 



 

Inne działania: 

 

Kolorowanie obrazka tulipana 

 
 

Piątek -24.04.2020 

 
Zestaw zabaw i ćwiczeń ruchowych 

 

Zabawy ruchowe dla dzieci 

 

 

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


Plastyka 

 

Praca plastyczna „Nasza planeta” - opis wykonania  

 

 

 

 
 

Inne działania: 

 

Rysowanie po śladzie przedmiotów potrzebnych do utrzymania porządku w domu 

 

 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2017/04/planeta-ziemia-praca-plastyczna/


  
 



 

 

 



Propozycje zabaw w ramach bieżącej pomocy psychologiczno-pedagogicznej : 

 

Rozwijanie funkcji poznawczej-  mowa: 

 

1. Układanie rymów do nazw kwiatów np. irysy-tygrysy, mak-hak. 

2. Podawanie słów na podaną przez rodzica głoskę. 

3. Dokończ zdanie „W domu jest......”. 

 

 

Propozycje realizowania zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia 

specjalnego, które można zrealizować w domu 

GRUPA STORKTOKI 
I . Poniedziałek 20.04.2020  

 Umiejętności motoryczne : wycinanie po linii 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 



 

II. Wtorek 21.04.2020 

 Percepcja słuchowa  :  „Zgadnij, co wydało dźwięk?” – rodzic uderza pałeczką w szkło, metal, 

drewno itp. – najpierw prezentuje dziecku wszystkie dźwięki, potem prosi, by maluch zamknął oczy, 

i prezentuje dźwięk, prosząc o odgadnięcie. 

III Środa 22.04.2020r.  

 Percepcja wzrokowa :  Gra w domino





 

 

 

 



IV. Czwartek 23.04.2020 

 Funkcje poznawcze: pamięć, uwaga, myślenie :  układanie z pamięci (układamy wzór, prezentuje-

my go dziecku przez pewien czas, np. 20 sekund i prosimy, aby uważnie się przyjrzało i postarało 

zapamiętać. Następnie składamy wzór, a dziecko odtwarza go z pamięci (wykorzystując do tego fi-

gury ze swojego kompletu). 

V. Piątek 24.04.2020 

 Kontakt emocjonalny :  

Czas uczuć - Z tektury lub z drewna wykonujemy razem z dziećmi zegar, który wskazuje – zamiast 

godzin – uczucia. Przymocowujemy na środku ruchomą wskazówkę. Na tarczy zamiast cyferek po-

jawiają się rysunki, przedstawiające twarze wyrażające określone emocje. Zaczynamy od czterech 

podstawowych emocji: złość, strach, smutek i radość – dzielimy tarczę na cztery równe części. Ze-

gar wieszamy w miejscu widocznym i dostępnym dla każdego. 

Wyjaśniamy: Ten zegar zamiast godzin pokazuje uczucia. Możecie pokazać, jak się czujecie w danej 

chwili, przesuwając wskazówkę zegara. Wtedy mamusia i tatuś (brat i siostra) będą wiedzieli więcej 

o waszym nastroju i być może będą potrafili wam pomóc. 

Kiedy dziecko używając zegara, pokaże swoje uczucia, postarajcie się to zauważyć, mówiąc głośno 

np.: Widzę, że jesteś teraz smutny. Chcesz się przytulić? To może wystarczyć, by poprawić humor 

dziecku, a jeśli nie, to w ramionach czułego rodzica będzie mu łatwiej powiedzieć, jaka jest przy-

czyna takiego stanu. 

 
Inne działania:  

https://www.domowyprzedszkolak.pl/ 

https://www.danonki.pl/ 

https://www.domowyprzedszkolak.pl/
https://www.danonki.pl/

