
Tygodniowy plan pracy  

GRUPA MRÓWECZKI  

tydzień 12- 16 kwiecień 2021 roku  

Temat kompleksowy: WIOSNA NA WSI  

 
Cele operacyjne wynikające z podstawy programowej:  

 

Dziecko: 

- rozpoznaje zwierzęta wiejskie przedstawione na obrazkach;  

- słucha z uwagą czytanego tekstu; 

- odpowiada na pytania dotyczące opowiadania;  

- wskazuje jedną rzecz, którą potrafi dobrze zrobić 

- naśladuje odgłosy zwierząt; 

- słucha piosenki,  

- układa przedmioty w zbiory 

- wykonuje improwizację taneczną do piosenki 

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 
 
PONIEDZIAŁEK 

Instrukcja dla Rodzica  

W tym tygodniu zapraszamy na wiejskie podwórko. Poznacie 
tam zwierzęta gospodarskie, pracę i życie na wsi. Zobaczcie i 
posłuchajcie ciekawostek o zwierzętach dużych i małych 
„Domowego Przedszkola”:https://vod.tvp.pl/video/domowe-
przedszkole,co-slychac-na-wsi,45831  

W gospodarstwie było gwarno i wesoło. Wiecie już jak 
wyglądają zwierzęta na wiejskim podwórku, jakie mają 
zwyczaje. Potraficie rozpoznać je po kształcie? 
Spróbujcie rozwiązać zagadki. 
https://www.youtube.com/watch?v=B3GWjOfgEDs  
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Posłuchajcie uważnie opowiadania: „Z wizytą na wsi”. Anulka 
pojechała z mamą i tatą na wieś, żeby odwiedzić babcię i 
dziadka . Mieszka tam też kuzyn Anulki Jarek, który chodzi już 
do szkoły . –Choć, Anulko, pokażę ci nasze prosiaczki –
powiedział Jarek . –Mamy ich aż dwanaście! Wziął 
dziewczynkę za rękę . A za nimi, hop, hop, hop, podskakiwał 
szczeniaczek Miłek i piskliwie poszczekiwał: hau, hau, hau . 
Po drodze zatrzymali się przy kurniku i Jarek dał Anulce 
ziarna, żeby wysypała kurom . Ko, ko, ko gdakały zadowolone 
i pazurkami drapały ziemię, jakby tam były schowane jakieś 
smakołyki . A kogut: kukuryku, kukuryku, piał tak głośno, że 
aż cała okolica go słyszała . –Kwoka z kurczętami dostaną od 
babci specjalne jedzenie, tak, tak –tłumaczył Jarek . Drzwi do 
chlewa, w którym mieszkały świnki, były bardzo ciężkie, więc 
Anulka pomagała Jarkowi je otworzyć . A w środku? Co tam 
było pochrząkiwania i chrumkania: chrum, chrum, chrum . 
Mama świnka właśnie karmiła swoje prosięta . Jakie były 
śliczne! –Wychodzimy –szepnął Jarek . –Żeby świnek nie 
denerwować . A potem poszli do obory . Anulka dobrze wie, 
że w oborze mieszkają krowy . Krowa Mela na ich widok 
zamuczała muuu, odganiając ogonem muchy . –Jak myślisz, 
co ona mówi? –zapytała dziewczynka . –Może chwali się 
swoim synkiem, małym cielaczkiem –odpowiedział Jarek z 
uśmiechem . A cielaczek stał obok mamy krowy i lekko trącał 
ją łebkiem, jakby o coś prosił . –Pewnie chce się napić 
mleczka –domyśliła się Anulka . Nagle zauważyli, że nie ma z 
nimi Miłka . Gdzie mógł się podziać? Szukali w oborze, ale 
szczeniaczka nie znaleźli . Po chwili usłyszeli gęganie i 
zagniewany głos babci . –Miłku, ty łobuzie, nie wolno gonić 
gęsi! Dzieci wybiegły z obory . Babcia trzymała Miłka na 
rękach, który bardzo zadowolony próbował polizać ją w 
policzek . Jedna gęś gęgała: gę, gę, gę, syczała, wyciągała 
szyję i trzepotała skrzydłami . Złościła się na Miłka, że 
wystraszył jej gąsięta: gę, gę, gę . –Och, babciu! –westchnęła 
Anulka . –Tutaj jest tak pięknie i ciekawie jak w bajce . 
Dziadek wyglądał przez okno i usłyszał, co powiedziała 
wnuczka . Bardzo go to ucieszyło . –Wiesz co, Anulko, zaraz 
zaprowadzę cię w jeszcze jedno miejsce jak z bajki . Za 
domem babci i dziadka była polna droga . Poszli tą drogą, aż 
doszli do pastwiska . A tam pasły się konie . Podskakiwały, 



biegały, tarzały się w trawie, ihaha, ihaha, takie były 
szczęśliwe . A najszczęśliwsza była mama klacz, która nie 
odstępowała swojego źrebaka na krok . –Na noc 
zaprowadzamy konie do stajni –tłumaczył dziadek . –Jak będę 
duża –postanowiła Anulka –to też zamieszkam na wsi, a ty 
mnie wszystkiego nauczysz, dziadziusiu . I babcia też . I Jarek 
też . –No to postanowione! –odpowiedział Jarek i cała trójka 
podała sobie ręce .  

Spróbujcie odpowiedzieć na pytania: 

Jakie zwierzęta widziała Anulka na wsi?  

Gdzie mieszkały świnki, a gdzie krowa Mela?  

Dlaczego pies Miłek oddalił się od dzieci? 

 Czy Anulce podobało się na wsi? 

 Jak myślicie, dlaczego? 

 
EDUKACJA 
MATEMATYCZNA 
 
WTOREK 

Instrukcja dla Rodzica:  
 
Waszym zadaniem jest dzisiaj posegregować w zbiory  np. 

klocki, guziki, kolorowy makaron, zabawki, skarpetki itp. 

według koloru, następnie według wielkości. Na koniec 

spróbujcie w miarę swoich możliwości przeliczyć zbiory. 

 



MOWA  
 
ŚRODA 

Instrukcja dla Rodzica: 
Poeksperymentujemy językiem. Spróbujcie stworzyć 
zdrobnienia do podanych słów. Przy pierwszym zwierzątku 
podaję Wam przykład:  
Kogut – kogucik  
Byk - ...  
Kot - ...  
Krowa - ...  
Osioł - ... 
Baran - ...  
Gęś - ... 
 
Rozwiążcie jeszcze zagadki dotyczące wiejskich zwierząt: 
1. Duża i łaciata, na zielonej łące. 
 Mlekiem nam dziękuje, za trawę i słońce.  
2. Chodzi po podwórku, o ziarenka prosi. Siaduje na grzędzie, 
pyszne jajka znosi.  
3. Mieszka w chlewiku tłuścioszka znana. Przez ludzi na 
słoninkę i mięso chowana.  
4.Chodzi po podwórku, zawsze grzebień nosi. Jest panem 
podwórka i chlubą gosposi.  
5. Trzeba najpierw ją wydoić, drodzy moi. By apetyt nasz na 
mleko zaspokoić.  
6. Na długiej, białej szyi głowę zadziera w górę. Dumna, że 
przed wiekami książki pisano jej piórem. 
7. W każdej wsi jest taki budzik, który co dzień budzi ludzi. 
Budzik chodzi, łapką grzebie. Choć nie czesze się, ma 
grzebień. 

ZADANIA 
PLASTYCZNE/TECHNIC
ZNE 
 
CZWARTEK 
 

Instrukcja dla rodzica: 
Proszę stworzyć koguta z rolki po papierze toaletowym. 
Potrzebne Wam będą: rolka po papierze toaletowym, 
kolorowy papier, nożyczki, klej. Rolkę owińcie białym 
papierem. Aby stworzyć ogon, wytnijcie paski z kolorowego 
papieru. Grzebień koguta łatwo stworzycie odrysowując 
swoją rączkę. W tworzeniu łapek, dzioba i oczu poproście o 
pomoc Waszych rodziców. Poniżej możecie zobaczyć 
przykład wykonanej pracy: 
 
http://rozwinskrzydla.info/kogucik-z-rolki-od-papieru/ 
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ĆWICZENIA 
RUCHOWE, 
GIMNASTYKA, 
ZABAWY MUZYCZNE  
 
PIĄTEK 

Instrukcja dla Rodzica: 
1. „Odgłosy wiejskich zwierząt” Sprawdźmy, czy wiecie, 

jakie odgłosy wydają zwierzęta wiejskie. 
https://www.youtube.com/watch?v=qQtJP40a1IwPod 
powyższym linkiem znajdziecie animację, w której 
będą pojawiały się zwierzęta wiejskie. Musicie je 
nazwać, a później posłuchacie, jakie odgłosy one 
wydają. Możecie zobaczyć jeszcze jeden filmik, gdzie 
pojawią się nie tylko animowane zwierzęta, ale także 
zdjęcia zwierząt realnych. Oglądajcie, słuchajcie, 

bawcie się☺ 
2. Zatańczcie do znanej Wam piosenki : 

https://www.youtube.com/watch?v=zW1_ANe0l94 
INNE DODATKOWE 
WSKAZÓWKI DLA 
RODZICÓW I DZIECI  

Wychowawca/Nauczyciel 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 z 
nami.  

  
                                                                                                                             

Opracowała:  

Justyna Świątoniowska  

Dominika Kopczyńska  

 

about:blank

