
 

Tygodniowy plan pracy  od 15.06 do 19.06.2020r 

Temat: Pożegnania nadszedł czas. 
 

PONIEDZIAŁEK (15.06.2020) 
 

Mowa 

1.Słuchanie opowiadania „Pocieszajki dla maluchów” A. Widzowska 

 

 

 

 Ada była bardzo dumna z tego, że po wakacjach pójdzie do szkoły. Będzie miała kolorowy 

plecak, a w nim książki, zeszyty i piórnik z przyborami. Bardzo chciała się nauczyć samodzielnie 

czytać, bo obiecała Olkowi, że w pszyszłości to ona przeczyta mu bajke na dobranoc, a nie 

odwrotnie. Na zakończenie ostatniego roku w przedszkolu zaproszono wszystkich rodziców, a 

młodsze grupy zadbały o niespodzianki: zaśpiewały pożegnalne piosenki i wręczyły starszakom 

samodzielnie przygotowane sadzonki drzewek szczęścia w małych doniczkach. Grupa Ady 

odwdzięczyła się przedstawieniem teatralnym dla maluchów o misiu, który trafił do przedszkola i 



niczego nie potrafił robić samodzielnie: nie umiał sam jeść, ubierać się, wiązać sznurowadeł i 

budować domku z drewnianych klocków. Nie wiedział nawet, że przed jedzeniem trzeba umyć 

łapki, ani nie znał słów: „proszę, dziękuję, przepraszam”. Ten miś musiał się wszystkiego nauczyć 

w przedszkolu, a dzieci mu w tym pomagały. Był to teatrzyk kukiełkowy, w którym Ada 

przedstawiała postać dziewczynki o imieniu Basia. Tomek trzymał kukiełkę niedźwiadka , a Basia 

uczyła misia, jak należy myć łapki: 

- O! Popatrz, misiu, tu jest łazienka, wodą się zmywa farbę na rękach, a ty masz łapki całe w 

powidłach,    

    więc musisz użyć wody i mydła! 

Piotrek, Janek i Paweł poruszali kukiełkami zielonych żabek i śpiewali piosenkę: 

- Kum, kum, kum! Rech, rech, rech! Było przedszkolaków trzech. Hopsa w lewo! hopsa w prawo! 

    Skaczą zwinnie. Brawo! Brawo! Ucz się, misiu,z nami ćwicz, skacz i do dziesięciu licz! 

Tu następowała wyliczanka do dziesięciu: jeden, dwa, trzy, cztery, pięć i tak dalej... 

Potem na scenie pojawiły się symbole pór roku: słońce, bałwanek, kasztany i skowronek. 

Dzieci z młodszych grup doskonale wiedziały, które symbolizują wiosnę, lato, jesien i zimę. 

Na zakończenie przedstawienia wszystkie starszaki ukłoniły się pięknie i wyrecytowały: 

- Nie płaczcie, kochani, gdy nas tu nie będzie, nasz wesoły uśmiech zostawimy wszędzie, 

  a gdy po wakacjach znajdziemy się w szkole, będziemy wspominac kochane przedszkole! 

 Młodszym dzieciom bardzo podobało się przedstawienie, a po spektaklu wszyscy chcieli 

obejrzeć z bliska kukiełki. Ada stanęła pod oknem i przyglądała się swoim koleżankom i kolegom. 

Z jednej strony cieszyła się na myśl o szkole, z drugiej jednak czuła, że będzie tęsknić. 

- Trochę mi smutno – powiedziała do Kasi. 

- Mnie też – odpowiedziała dziewczynka. - Nauczyłam się tutaj pisać swoje imię K A S I A -

przeliterowała. 

- A ja się nauczyłam sama korzystać z łazienki, bo jak byłam mała, to nie umiałam spuszczać wody-

dodała 

    Ada. 

- Piotrek mi pokazał, jak bezpiecznie zjeżdźać ze zjeżdźalni iwspinać się po drabinkach. 

- Mnie też! 

- I umiemy już rozpoznawać kształty: kółka, trójkąty, prostokąty i kwa...kwa...- zająknęła się Kasia. 

- Kwadraty-dokończyła Ada. 



- Tak! Kwadraty! 

- I co jeszcze? 

- Pani pokazała nam, jak się kroi warzywa, tak żeby się nie skaleczyć. 

- I już umiemy zrobić sałatkę z majonezem-odparła z dumą Ada. 

- A pamiętasz, jak lepiłyśmy pączki z piasku do naszej cukierni? Tomek ugryzł jednego i pani 

kazała mu szybko wypłukać buzię. 

- Cha, cha! Nigdy tego nie zapomnę. 

- I piekliśmy ciasto na Dzień Mamy, a wyszedł nam zakalec! 

- Pamiętam. Pani polała je rozpuszczoną czekoladą i powiedziała, że takie ciasto jada się we 

Francji. 

- Było bardzo dobre. Wszyscy prosili o dokładkę. 

 Dziewczynki wymieniły jeszcze wiele wesołych wspomnień i obiecały sobie, że będą 

odwiedzać swoje przedszkole i ulubioną panią. Pożegnały się z innymi dziećmi, z kucharkami, 

panem „złotą rączką”, który potrafi naprawić każda rzecz, a nawet z zabawkami. 

Przed wyjściem z przedszkola Ada położyła coś ukradkiem w swojej szafce w szatni. 

- Co tam zostawiłaś?-zdziwiła się mama. 

- Zostawiłam pudełko z pocieszajkami. 

- A co to są pocieszajki? 

- To są kolorowanki ze zwierzątkami. Powiedziałam pani, że jak jakiś maluch będzie płakał, to 

może mu 

   dać taką kolorowankę i poprosić, zeby pomalował smutne zwierzątko. Ja też kiedyś płakałam za 

tobą w 

   przedszkolu i wtedy pomalowałam krowę na żółto. Świeciła jak słońce i od razu mi było lepiej. 

- To wspaniały pomysł- mama spojrzała z podziwem na Ade i mocno ją przytuliła. 

- Pa, pa! Przedszkole!-powiedziała Ada. 

 -Kiedyś cię odwiedzę. 

    

Rozmowa na temat opowiadania: 

- Co przygotowała grupa Ady na pożegnanie przedszkola? 

- Co przygotowali młodsi koledzy? 

- Co robiły da i Kasia? 



- Kogo pożegnała Ada? 

- Co to były pocieszajki Ady? 

- Gdzie je zostawiła? 

 

2.Zestaw ćwiczeń gimnastycznych- Taniec dla dzieci 

Gummi Miś    

https://www.youtube.com/watch?v=oGJg1RSOof4 

 

Karty pracy „Nowe przygody Olka i Ady”,cz.4,  5 – latki, s. 72 

 

INNE  DZIAŁANIA – PROPOZYCJE DLA RODZICÓW 

1.  Zabawa rozwijająca umiejętność orientowania się na kartce papieru.                                                                      

      Dziecko i rodzic siadają naprzeciwko siebie w nieznacznej odległości, mają kartki i mazaki 

do rysowania.                                                                                                                                                                     

Dziecko zaczyna rysować drogę na swojej kartce i dokładnie opowiada o tym co robi: 

 - Rysuję drogę od lewego dolnego rogu kartki, prosto do góry, teraz w prawo, w bok kartki, teraz 

prosto, do dołu, a teraz w lewo i z powrotem do góry, aż do górnego prawego rogu.       

Rodzic rysuje na swojej kartce dokładnie to, co słyszy od dziecka.                                                                                                

Na zakończenie zabawy porównują rysunki : zwracają uwagę na to, jak dokładne były 

wskazówki.     

2.   Zapraszamy na film pt. “Jak dokładnie myć ręce” 

3. „Włącz ostrożność” – film edukacyjny dla dzieci nt. bezpieczeństwa zabaw 

https://www.youtube.com/watch?v=es000BRePBs 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=oGJg1RSOof4
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-4.pdf
https://www.bing.com/videos/search?q=filmik+edukacyjny+dla+dzieci+o+myciu+rąk&&view=detail&mid=43D4670D62DB905ED11F
https://www.youtube.com/watch?v=es000BRePBs


WTOREK (16.06.2020r) 
Muzyka 
 1. Nauka piosenki „ Po łące biega lato” 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=QHR9URbvf_E 
 

 

Matematyka 
2. Gra matematyczna z wykorzystaniem słomek. 

 
 Przetnij 20 słomek na części o różnych długościach: krótkie, średnie, długie.Na kartce 

papieru odrysuj te trzy długości. Pomieszaj słomki. Poproś dziecko, by brało po jednej słomce i 

mówiło, czy jest krótka, średnia czy długa. Sprawdzajcie odpowiedzi według wzoru odrysowanego 

na kartce. Wygrywa osoba, która poda najwięcej poprawnychh odpowiedzi. 

To ćwiczenie dobrze rozwija umiejętność szacowania. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QHR9URbvf_E


 

 

Karty pracy „Nowe przygody Olka i Ady”,cz.4,  5 – latki, s. 73-74 

 

INNE  DZIAŁANIA – PROPOZYCJE DLA RODZICÓW 

1. Rysowanie po śladzie 

Rysowanie po ziemi długim patykiem, rysowanie kredą po chodnikach, oj, kto z nas nie zna tych 

zabaw z dzieciństwa? Jak widzicie niby prosta zabawa a doskonale wpływa na rozwój 

dziecięcych dłoni. Doskonałe zajęcie podczas spacerów. 

 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-4.pdf


 
 

2. Zapraszamy na film edukacyjny „Bezpieczeństwo dzieci nad wodą”   

 

 

 
 

  

https://www.bing.com/videos/search?q=bezpieczne+zabawy+nad+morzem+-+filmik+dla+dzieci&docid=607999732042435683&mid


ŚRODA (17.06.2020r) 

 
Plastyka 

 

1. Praca plastyczna „Obrazek o lecie” - technika dowolna, poniżej 

nasze propozycje 

 

 

 
 
 

 

2.Zestaw ćwiczeń gimnastycznych  -                                                                     

      zapraszają Wygibasy z naszej klasy 

https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ 

https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA 

Karty pracy „Nowe przygody Olka i Ady”,cz.4,  5 – latki, s. 75, 76,77 

INNE  DZIAŁANIA – PROPOZYCJE DLA RODZICÓW 

1. Zabawa „Góralskie liczenie” -  rodzic mówi rymowankę, a dziecko pokazuje na 

palcach lub klockach .   

Na hali, na hali juhas owce pasie. Jedna mu uciekła – dogoń ją, juhasie.                                                                    

Na łące, na łące juhas owce pasie. Jedna się zgubiła, szukaj jej, juhasie.                                                                

Na hali, na hali tak się raz zdarzyło, miał juhas mało owiec, lecz dwie mu przybyły.                                                    

Na łące, na łące, tam gdzie siana kopce, przyszły do juhasa cztery obce owce.                                                                  

Pilnuj swoich owiec, góralski juhasie, noc spędzą w zagrodzie, ty czuwaj w szałasie.                                                       

Na hali, na hali 10 owiec juhas pasie. Dwie w góry mu uciekły. 

Ile teraz masz owiec, juhasie?        

https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ
https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-4.pdf


2. Przypominamy numery alarmowe 

3. Przypominamy sobie zasady bezpiecznego przechodzenia przez ulicę - 

słuchanie piosenki „ Kolorowe światła” 

 
 

Czwartek (18.06.2020r) 
Mowa 
1.Zabawa dydaktyczna „Co najbardziej podobało mi się w 

przedszkolu? 

   Dziecko dzieli się wspomnieniami ze swojego pobytu w przedszkolu, układa krótkie zdania. 

- W przedszkolu lubiłam/lubiłem.... 

- W przedszkolu nie lubiłam/lubiłem.... 

-W przedszkolu czułam się/czułem się.... 

 

Muzyka 
 2. Zabawa muzyczno-ruchowa do piosenki „Plecak, torba i walizka” 

 

       

Karty pracy „Nowe przygody Olka i Ady”,cz.4,  5 – latki, s. 78 

 

INNE  DZIAŁANIA – PROPOZYCJE DLA RODZICÓW 

1. Wskazywanie pasm górskich na mapie. Wspólne odczytywanie ich nazw, zwrócenie 

uwagi na kolorystykę pasm górskich na mapie. 

 

https://www.bing.com/videos/search?q=filmy+o+bezpieczeństwie+latem+dla+dzieci&refig=1fa1a5ce11914180a8b5015cb459b04a&
https://www.bing.com/videos/search?q=filmy+o+bezpieczeństwie+latem+dla+dzieci&refig=1fa1a5ce11914180a8b5015cb459b04a&
https://www.bing.com/videos/search?q=piosenki+o+lecie+i+wakacjach+dla+dzieci&&view=detail&mid=B81073AFDCB261505BE1B8
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-4.pdf


2. Wakacyjne rady 

 

 

 

 

3. „ Moje bezpieczne wakacje”- co wiem na ten temat?- gra interaktywna 

 

 

Piątek (19.06.2020r) 
Plastyka 

1. Zabawy z wiatrem – wykonanie wiatraczka 

https://view.genial.ly/5edd18b47ffdde0d798c20bd/game-bezpieczne-wakacje?fbclid=IwAR1VIJZwhLBubfARqpRpHQmnnB8JqaloDUjNG6svgrq7WIAQIZiygVnJeK8


 

Film instruktarzowy jak zrobić papierowy wiatraczek 

    

2. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych – zaprasza Kubuś 

 

INNE  DZIAŁANIA – PROPOZYCJE DLA RODZICÓW 

1.Zabawy z gazetami 

Zgniatanie kulek ze zużytych gazet lub niepotrzebnych kartek papieru to doskonała i darmowa metoda 
ćwiczenia dziecięcych dłoni. Najpierw dziecko robi kulkę z gazety, a potem musi papier dokładnie 
wyprostować i tak kilka minut na zmianę. Może też zrobioną kulką rzucać do celu. 

2. Zabawy na powietrzu – puszczanie baniek mydlanych. 

3. Przypominamy sobie „ Bezpieczne zachowania” w domu i nie tylko… 

https://www.youtube.com/watch?v=YZOw6JvT5Ug 

4. Profilaktyka logopedyczna – wierszyki łamiące języki 

https://www.youtube.com/watch?v=xuz9EwXiu-o
https://www.youtube.com/watch?v=yVWpHHnIJ5A
https://www.youtube.com/watch?v=YZOw6JvT5Ug
https://www.youtube.com/watch?v=YZOw6JvT5Ug


 

 



Bieżąca pomoc psychologiczno- pedagogiczna: 

 1.Zabawa rozwijająca motorykę małą 

   -  układanie ślimaka z naturalnych materiałów, układanie puzzli, np. interaktywnych 

2.Zabawy rozwijające orientację w przestrzeni 

* Kształtowanie świadomości własnego ciała poprzez nazywanie części ciała i kierunków: lewa – 

prawa, góra – dół, przód – tył. 

* Poznawanie schematu własnego ciała- nazywanie części ciała   oraz schematu ciała drugiej 

osoby, przyjmowanie punktu widzenia tej osoby, określanie położenia przedmiotów w stosunku 

do sylwetki ciała drugiej osoby (np.: od Jasia do przodu, od Jasia w lewo, za Jasiem, itp.) 

 3.Zabawa rozwijająca percepcję wzrokową 

   - znajdź różnice między obrazkami 

 

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/248760-to-jest-droga


Propozycje realizowania zaleceń zawartych w orzecze-

niach o potrzebie kształcenia specjalnego, które można 

zrealizować w domu 

 

I . Poniedziałek 15.06.2020  

Zabawa rozwijająca zmysł dotyku „Ścieżka zdrowia”. 

Trzeba zbudować na podłodze tor przeszkód lub wytyczyć ścieżkę przy pomocy róż-

nych materiałów. Przydatna będzie np. folia bąbelkowa, futro, rozmaite tkaniny i... 

wszystko co przyjdzie wam do głowy, a po czym dziecko może stąpać gołymi stopami. 

Ważne, żeby w dotyku różniły się od siebie. Małe kawałki materiałów można zbierać, 

po większych można chodzić. 

 

II. Wtorek 16.06.2020 
 

Zabawa rozwijająca małą motorykę- Rysowanie po śladzie. 

 
 



III Środa 17.06.2020 

Percepcja wzrokowa- Domino obrazkowe 

 

 

 

IV Czwartek 18.06.2020 

Zadania rozwijające koncentrację i uwagę i myślenie - . Sudoku ”Wiosenne kwiaty”  

Zabawa polega na umieszczeniu brakujących obrazków tak, by nie powtarzały się w pionie i 

poziomie. 



 

 



 V Piątek 19.06.2020 

Percepcja słuchowa- „Rozpoznaj dźwięk” 

 

Zabawy z przedmiotami codziennego użytku wydającymi dźwięki np. klucze, monety, sztućce, 

gazeta, czajnik, pudełko z kaszą, butelka z wodą, itp. Mama, tata prezentuje dźwięki przedmiotów 

i po prezentacji można rozpocząć zabawę w rozpoznawanie. Dziecko nie może widzieć podczas 

odgadywania przedmiotów. Zagadki z instrumentami – cymbałki, bębenek, grzechotka, itp. 

Dziecko odwraca się i słucha dźwięku instrumentu. Odgaduje i sprawdza. Jeśli nie pamięta nazwy 

może wskazać gestem instrument.  Zabawę można kontynuować poprzez odgadywanie i 

identyfikowanie różnych głosów zwierząt oraz dźwięków otoczenia. Mama lub tata włącza 

nagranie i pokazuje planszę z różnymi obrazkami Należy określić nazwę zwierzęcia lub 

przedmiotu oraz wskazać właściwy obrazek. 

 

działania:  
https://pakamisiaka.pl/ 

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

https://szaloneliczby.pl/przedszkole/    

 

 

 

 

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

