
Tygodniowy plan pracy 

GRUPA     JEŻYKI

tydzień 06.04. – 09.04. 2021 roku 

Temat kompleksowy   

WIOSENNE POWROTY

Cele operacyjne wynikające z podstawy programowej: 

Dziecko:

 wymienia właściwości jajka
 wymienia słowa rozpoczynające się głoską j
 dzieli na sylaby
 opisuje wygląd liter j, J oraz odtwarza ich kształt
 wypowiada się na temat wiosennych zwyczajów ptaków, ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na bociana
 nazywa ptaki powracające wiosną
 poprawnie stosuje nazwy liczebników porządkowych w zakresie 10
 ilustruje i rozwiązuje proste zadania z treścią
 stara się samodzielnie układać zadania z treścią z wykorzystaniem liczmanów
 porównuje, stosując określenia mniej, więcej, tyle samo
 śpiewa piosenkę
 wykonuje pracę plastyczną zgodnie z poleceniem
 rozwija sprawność fizyczną

KALENDARZ 
POGODY 

codziennie

Jaka jest pora roku?

Jaki jest dzisiaj dzień tygodnia?

Opowiedz o tym jaka dzisiaj jest pogoda, czy świeci słońce, 

jest ciepło czy zimno? 
WIERSZYK/
OPOWIADANIE/
BAJKA

WTOREK

Instrukcja dla Rodzica: 

Zad. 1. Proszę zapoznać dzieci z opowiadaniem M. 

Strękowskiej- Zaremby pt. ,,Ptaki” Treść opowiadania wraz z



grafiką znajduje się pod linkiem: 

https://www.youtube.com/watch?v=7OhK20BCaZc   

Następnie zadajcie dziecku pytania dotyczące treści 

opowiadania:

 Jak nazywają się ptaki, które powracają do nas 

wiosną?

 Co robią ptaki wiosną?

 Dlaczego ptaki potrafią latać?

 Kto to jest ornitolog?

Zad. 2. Odkrywanie litery j: małej i wielkiej, drukowanej i 

pisanej:

- dzielnie na sylaby słów: jajko, Jola, jabłko, jaskółka

- wymienianie słów rozpoczynających się głoską j

- określanie miejsca samogłosek i spółgłosek w słowie 

jajko, Jola

- opisywanie wyglądu litery j, J

- pisanie paluszkiem litery w kaszy, soli, ozdabianie 

literki j, J według własnego pomysłu lub z 

wykorzystaniem karty pracy wysłanej na grupę FB

- wykonanie zadań w książeczce str. 40, 41, 42.

DLA CHĘTNYCH: oglądanie filmu ,,Wywiad z bocianem”:

https://www.youtube.com/watch?v=PMUUm7Xx-Fw 
EDUKACJA 
MATEMATYCZNA

ŚRODA

Instrukcja dla Rodzica: 

W tym dniu bawimy się matematyką. Filmik dotyczący 

liczenia i pomysł na wizualizację i łatwiejsze zrozumienie 

poleceń: https://www.youtube.com/watch?v=VL7s-ENTyXo 

https://www.youtube.com/watch?v=7OhK20BCaZc
https://www.youtube.com/watch?v=VL7s-ENTyXo
https://www.youtube.com/watch?v=PMUUm7Xx-Fw


1. Liczymy do 10- matematyka na wesoło inspirowana 

muzyczną wyliczanką: 

https://www.youtube.com/watch?v=AjA2M0hKvAA 

2. Układanie i rozwiązywanie zadań: samodzielne 

ilustrowanie przez dziecko treści zadania za pomocą 

liczmanów(klocków) pod opieką Rodzica. 

Przykładowe zadanie:

 W ogrodzie stał karmnik. Było w nim 6 

ptaszków. Potem przyleciały jeszcze 2 ptaszki.

Ile ptaków jest teraz w karmniku?

Dziecko układa przed sobą 6(klocków), potem 

dziecko dokłada 2(klocki)- liczy ile jest razem.

3. Samodzielne ilustrowanie przez dziecko treści zadania 

za pomocą liczmanów (klocków). Przykładowe 

zadania:

 Na drzewie usiadły 4 ptaki, przyleciały jeszcze 

3. Ile ptaków jest razem ?

 Na drzewie siedziało 8 ptaszków. Odleciało 5. 

Ile ptaszków pozostało na drzewie?

4. Stosowanie określeń: mniej, więcej, tyle samo z 

zastosowaniem znaków: <, >, =. Proponowane 

zadania:

 Rodzic układa z prawej strony np. 5 klocków, z 

lewej 3 klocki. Pyta dziecko, których klocków 

jest więcej? Prosi aby dziecko wstawiło 

odpowiedni znak między klockami (znak można

https://www.youtube.com/watch?v=AjA2M0hKvAA


narysować na kartce, dziecko może układać z 

patyczków itp.)

5. Wykonanie zadań w książeczce str. 46, 47.

DLA CHĘTNYCH: wykonanie karty pracy przesłanej na grupę.

ZADANIA 
PLASTYCZNE
/TECHNICZNE 

CZWARTEK

Instrukcja dla Rodzica:

Propozycja pracy plastycznej: bocian. Do wykonania 

zadania potrzebne będą: kartki z bloku (białe, czerwona, 

czarna i jedna w wybranym przez dzieci kolorze), klej, 

nożyczki, szklanka, talerz deserowy. Film instruktażowy dla 

dzieci zostanie przesłany przez nauczyciela na stronę FB 

grupy.

W książeczce wykonujemy zadania ze str. 43, 44, 45

DLA CHĘTNYCH: wykonanie doświadczenia z jajkiem: 

filmik zostanie podesłany Państwu na grupę FB.



ĆWICZENIA 
RUCHOWE, 
GIMNASTYKA, 
ZABAWY 
MUZYCZNE 

PIĄTEK

Instrukcja dla Rodzica:

Osłuchanie z melodią i tekstem piosenki ,,Kle, kle boćku”: 

https://www.youtube.com/watch?v=MXOs1LGO1JM&t=43s

Kle, kle boćku, kle, kle.
Witaj nam bocianie.

Łąka ci szykuje,
łąka ci szykuje

żabki na śniadanie. (bis)

Kle, kle boćku kle, kle.
Usiądź na stodole.

Chłopcy ci zrobili, chłopcy ci zrobili
gniazdo w starym kole. (bis)

Kle, kle boćku kle, kle.
Witamy cię radzi.

Gdy zza morza wracasz, gdy zza morza wracasz
wiosnę nam prowadzisz. (bis)

W książeczce wykonujemy zadania ze str.   48 i 49   

Zabawy ruchowe: wiosenna gimnastyka: 

https://www.youtube.com/watch?v=iH2zc5tkHPo 
INNE 
DODATKOWE 
WSKAZÓWKI 
DLA RODZICÓW I
DZIECI 

Wychowawca pełni dyżur telefoniczny codziennie od 

poniedziałku do piątku w godzinach  8:00-13:00 i jest do 

Państwa dyspozycji w razie potrzeby porozmawiania, 

wyjaśnienia, wsparcia. Zachęcam również dzieci do 

telefonicznych rozmów ze mną. 
                                                                                                               

                                                                                                             Opracowała: Sandra Stokfisz

https://www.youtube.com/watch?v=iH2zc5tkHPo
https://www.youtube.com/watch?v=MXOs1LGO1JM&t=43s

