
Tygodniowy plan pracy dla grupy „Stokrotki” od 4.05.2020 do 08.05.2020 

Temat tygodnia: MOJA MIEJSCOWOŚĆ 

 

Poniedziałek – 4.05.2020 

 
Mowa 

Rozmowa na temat wiersza „Małe miasteczko”- rodzic czyta tekst wiersza,  dziecko odpowiada na 

pytania: „Jak wygląda małe miasteczko?, Jakie są dobre strony mieszkania w małym miasteczku?” 

 

Wiersz „Małe miasteczko” - M. Strękowska-Zaremba 

Tekst wiersza: 

1. W małym miasteczku nie ma wieżowców, schodów ruchomych ni ZOO, 

lecz drzew tu więcej, kwiatów i ptaków, które śpiewają wesoło. 

2. Dookoła rynku stoi rząd domów w siedmiu kolorach tęczy; 

ruch jest nieduży, spokojnie, miło, czasami pszczoła zabrzęczy. 

3. Czyste powietrze pachnie zielenią, na niebie świeci słoneczko, 

wszędzie jest blisko, ludzie się znają, dbają o swoje miasteczko. 

 

Zestaw zabaw i ćwiczeń ruchowych 

Zabawy ruchowe dla dzieci – Aktywna zabawa z Pippi i Scooby 

 

Inne działania: 

 

Zabawa z rymowanką „Miejscowość swoją znamy, miejscowość swą kochamy”- dziecko 

wypowiada rymowankę cicho, głośno, rytmizuje ją prostym ruchem, wymyślonym przez siebie 

(klaszcze, tupie, podskakuje ), śpiewa na własną melodię. 

 

Wtorek – 5.05.2020 

 
Plastyka 

Praca plastyczna „Herb naszej miejscowości”- sposób wykonania dowolny 

 

Muzyka 

Nauka piosenki „Najpiękniejsze miejsce świata” 

 

Tekst piosenki: 

Piosenka „Najpiękniejsze miejsce świata” - słowa i muzyka Krystyna Gowik 

 

1. Są na świecie miasteczek tysiące i są też wioseczki jak z bajeczki. 

    Tutaj bloki różne, biurowce, wieżowce, tam domki, łąki, pola, rzeczki. 

 

Refren: A ja mieszkam właśnie tu, tutaj tulę się do snu. Tutaj swoje mam radości i troski. 

         Każde drzewo tutaj znam, każdą drogę tu i tam. 

         To jest mój kawałek Polski. Najpiękniejsze miejsce świata, w prawo, w lewo, w tył i w przód! 

    Taki to mój mały cud! 

 

2. Słychać tu tramwaje i gwar na chodnikach. Gdzieś indziej, jak gdaczą sobie kurki. 

    W jednym miejscu śmiechy, a w drugim muzyka, a w trzecim cicho płyną chmurki. 

 

3. Ktoś pokochał morze lub dom nad jeziorem. Ktoś góry, gdzie czystej wody zdroje. 

    Ktoś pokochał ciszę i gwiazdy wieczorem. Ja także kocham miejsce swoje. 

https://www.youtube.com/watch?v=TgBhPVMcR7c
https://www.youtube.com/watch?v=31iMeePXKM8
https://www.youtube.com/watch?v=31iMeePXKM8


 

Inne działania: 

Zabawa z mapą Polski: szukamy na mapie swoją miejscowość, tworzymy mapę swojej 

miejscowości uwzględniając sąsiadujące z nią miejscowości. 

 

Środa – 6.05.2020 

 
Mowa 

Zabawa dydaktyczna „Spacer po mojej miejscowości”- dziecko obserwuje zmiany jakie zaszły w 

najbliższej okolicy, porównuje budynki mieszkalne i budynki użyteczności publicznej.    

                                                                                     

Zestaw zabaw i ćwiczeń ruchowych 

Zabawy ruchowe dla dzieci – Aktywna zabawa z Pippi i Scooby 

 

Inne działania: 

Wykonanie koperty ze swoim adresem wg własnego pomysłu. 

 

Czwartek – 7.05.2020 

 
Muzyka 

Zabawa muzyczno – ruchowa do piosenki „ Najpiękniejsze miejsce świata”- dziecko porusza się w 

rytm melodii, ruchem przekazuje treść piosenki 

 

Matematyka 

Zabawa matematyczna „Który z kolei?” - układamy różne przedmioty w szeregu, zadaniem dziecka 

jest wskazanie i udzielenie odpowiedzi, który z kolei jest wymieniony przez rodzica przedmiot 

 

Inne działania: 

Zabawa twórcza „Nowe ulice” - dziecko zmienia nazwy ulic miejscowości na nazwy pochodzące 

od owoców ( Bananowa, Wiśniowa ), słodyczy ( Czekoladowa, Herbatnikowa ). 

 

Piątek -8.05.2020 

 
Zestaw zabaw i ćwiczeń ruchowych 

Zabawy ruchowe dla dzieci - Aktywna zabawa z Pippi i Scooby 

 

Plastyka 

Praca techniczna „Papierowe serwetki” - rodzic pokazuje składanie kartki i sposób wycinania 

poszczególnych elementów wzoru serwetki 

 

Inne działania: 

Układanie puzzli z pociętej na dowolną ilość elementów pocztówki 

 

Propozycje zabaw w ramach bieżącej pomocy psychologiczno-pedagogicznej : 

 

Rozwijanie funkcji ruchowej – motoryka mała: 

 

1. Rysowanie szlaczków z wykorzystaniem wzoru domów. 

2. Układanie z liter nazwę swojej miejscowości, imiona członków rodziny. 

3. Ozdabianie nazwy miejscowości w dowolny sposób. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=TgBhPVMcR7c
https://www.youtube.com/watch?v=31iMeePXKM8
https://www.youtube.com/watch?v=TgBhPVMcR7c


Propozycje realizowania zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia 

specjalnego, które można zrealizować w domu 

GRUPA STORKOTKI 

 

 

I . Poniedziałek 04.05.2020  

Zabawa wspierająca układ dotykowy- Pisanie palcem  

Pisanie literek lub rysowanie różnych kształtów w rozsypanej na stole mące/kaszy mannie/piasku,  

które pomaga uwrażliwiać receptory małych rączkach. 

II. Wtorek 05.05.2020 

Zabawy rozwijające motorykę mała: 

 

III Środa 06.05.2020 

Percepcja wzrokowa 

Dzisiejszy dzień to rodzinny konkurs na „układanie puzzli”. Na pewno każdy z Was posiada w 

domu różne, ciekawe puzzle. Zadanie polega na układaniu jak najwięcej puzzli z coraz to większą 

liczbą elementów. Wygrywa ten członek rodziny, który ułoży najwięcej puzzli. Trzymam za was 

kciuki dzieciaki . 

 

IV Czwartek 07.05.2020 

Zadania rozwijające koncentrację i uwagę.  

 

 V Piątek 08.05.2020 

Percepcja słuchowa 

 Tworzenie wyrazów zaczynających się określoną sylabą.  

Rodzic podaje (wypowiada) określoną sylabę, a dziecko tworzy zaczynający się na nią wyraz 

(wyrazy). W ćwiczeniu tym można posłużyć się dominem sylabowym. Polega ono na dokładaniu 

kostek (kartek) z wyrazami, których sylaby początkowe „pasują” do sylab końcowych już 

położonych kostek (kartek).  

 Rozpoznawanie sylab w usłyszanych słowach.  

Rodzic wolno i wyraźnie wypowiada słowa, a dziecko klaszcze (stuka w bębenek) kiedy usłyszy 

umówioną sylabę.  

 Rozpoznawanie dyktowanych sylab w rozsypance.  

Rodzic ma przygotowaną kopertę z różnymi sylabami:  

podobnymi – pa, po, pu, pe, py, pi; 

różnymi - sa, la, lo, ko, te, pi. Dyktuje sylaby, dziecko wyszukuje je z rozsypanki. 

 
Inne działania:  

https://pakamisiaka.pl/ 

https://www.wsip.pl/pomagamy-w-nauce-z-domu/ 

https://szaloneliczby.pl/przedszkole/    

 

https://www.youtube.com/watch?v=J3WqxZfgxvw
https://www.youtube.com/watch?v=lqRgKzC7hGo
https://pakamisiaka.pl/
https://www.wsip.pl/pomagamy-w-nauce-z-domu/
https://szaloneliczby.pl/przedszkole/

