
Tygodniowy plan pracy
GRUPA MRÓWECZKI

tydzień 29.03 – 02.04. 2021 roku

Temat kompleksowy WIELKANOC

Cele operacyjne wynikające z podstawy programowej:

● słucha uważnie bajki, opowiadania, wiersza,

● udziela odpowiedzi na pytania; 

● zna tradycje i zwyczaje Wielkanocne; 

● opowiada, co widzi na obrazku; 

● rozwiązuje zagadki;

● z uwagą ogląda prezentację;

● jest kreatywne, ma wyobraźnię

● wykonuje prace plastyczno- techniczną; 

● słucha piosenki;

● rozpoznaje i nazywa figury geometryczne, przelicza, porównuje.

KALENDARZ 
POGODY

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

Instrukcja dla Rodzica:

Proszę, żebyście wysłuchali wraz z dzieckiem zagadek i spróbowali na 

nie odpowiedzieć. 

https://www.superkid.pl/zagadki-wielkanoc

Proszę aby dziecko wysłuchało wiersz nagrany przez nauczyciela
pt. ,,Wielkanoc”. Następnie porozmawiajcie z dzieckiem na temat jego

treści.

W udzielaniu odpowiedzi może pomóc dziecku historyjka obrazkowa
znajdująca się pod linkiem:

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_ks_34/mobile/index.html#p=
60

https://www.superkid.pl/zagadki-wielkanoc
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_ks_34/mobile/index.html#p=60
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_ks_34/mobile/index.html#p=60


,,Wielkanoc”

Kurko, proszę, znieś jajeczka,

śnieżnobiałe lub brązowe,

ja z nich zrobię na Wielkanoc

cud-pisanki kolorowe.

Do koszyczka je powkładam,

z chlebkiem, babką lukrowaną,

potem pójdę je poświęcić

z bratem, siostrą, tatą, mamą.

Przy śniadaniu wielkanocnym

podzielimy się święconką

i buziaka dam mamusi,

zajączkowi i kurczątkom.

,,Śmigus- dyngus!”- ktoś zawoła,

tatę wodą popryskamy,

mama będzie zmokłą kurką,

bo to poniedziałek lany!

W udzielaniu odpowiedzi może pomóc dziecku historyjka obrazkowa
znajdująca się pod linkiem:

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_ks_34/mobile/index.html#p=
61

Pytania do wiersza:

⮚ Z czego robi się pisanki?

⮚ Co wkładamy do koszyczka wielkanocnego?

⮚ Co robimy w lany poniedziałek?

⮚ Co Wam się kojarzy ze świętami wielkanocnymi?

EDUKACJA MATEMATYCZNA Propozycja nr 1.
„ Co znajduje się w koszyczku wielkanocnym ?”

 – zabawa matematyczna
Do tej zabawy potrzebne będą papierowe jajka wyciete z

kolorowego papieru albo koła o różnych wielkościach i
kolorach. Prezentujemy je dziecku i zachęcamy do przeliczania,

porównywania ich wyglądu  (poprośmy Mróweczkę aby
nazwała kolor i określiła które jajko jest większe, a które

mniejsze). Poproś dziecko aby papierowym pisankom
dorysowało oczka,buzię i nosek, tak aby jedna z nich była

wesoła, druga smutna, a trzecia zła.



Propozycja nr 2. 
Wykonajcie masę solną: 1 szklanka mąki, pół szklanki soli, pół szklanki

wody, farby lub barwniki spożywcze.
Wymieszajcie razem mąkę, sól i wodę. Ugniatajcie, aż ciasto będzie

miało gładką konsystencję.

Zadaniem dziecka jest:

-  wykonanie kilku kolorowych jajeczek o różnej wielkości z masy

solnej,

-  ułożenie ich od najmniejszego do największego,

- przeliczenie jajeczek najmniejszych i największych w zakresie
5.

MOWA
I. Proszę aby dzieci obejrzały filmik na temat tradycji

Wielkanocnych.
Załącznik nr1. https://www.youtube.com/watch?

v=giRwxyKTXcg

2. Zagadki” – rodzic zadaje dziecku zagadki, zadaniem dziecka
jest odgadnąć jakiego symbolu wielkanocnego one dotyczą.

Kurze depczą wciąż po piętach.

Skubią ziarna te małe, żółte…

(kurczęta)
Gdy pogoda jest ponura,

Na swej grzędzie stroszy pióra.

Z koleżanką ciągle gdacze:

,,Kiedy pisklę swe zobaczę?”

(kura)

Dla chętnych : Wykonaj eksperyment razem z rodzicem
Załącznik nr 1.

https://panimonia.pl/2016/03/13/wielkanoc-eksperymenty-z-jajem/

ZADANIA 
PLASTYCZNE
/TECHNICZNE

I. Wykonaj w dużym formacie pisankę z rodziną według
własnej inwencji twórczej. Tym razem nie możecie

korzystać z kredek � �
Podpowiedź : z kulek zrobionych z bibuły, plasteliny, z

kolorowych kartek papieru itd.

Załącznik nr 2
https://pl.pinterest.com/pin/523191681706297994/

https://panimonia.pl/2016/03/13/wielkanoc-eksperymenty-z-jajem/


WICZENIA 
RUCHOWE, 
GIMNASTYKA, 
ZABAWY 
MUZYCZNE

Osłuchaj się z piosenką. A może dasz się skusić na nagranie i wysłanie
filmiku cioci � � 

https://www.youtube.com/watch?
app=desktop&v=wHBttUjMPHc&fbclid=IwAR1ppTNANfTMtOv6phGp

q-wCsZ0fzd5QbE34mvJ0A9icplUKOvaLfCegJ8c 

Proszę, aby dzieci rozruszały swoje rączki przy pomocy „Powitanki”
Najpierw rączki się witają.
Potem w piąstki zaciskają.

Robią także duże fale i nie martwią
Się tym wcale.

W końcu kręcą kołowrotka.
Włosy czeszą niczym szczotka.

Jak kocury groźnie drapią.
I w powietrzu muchy łapią.
A gdy zmęczą się zadaniem

To odpoczną na kolanie.

INNE 
DODATKOWE 
WSKAZÓWKI 
DLA RODZICÓW 
I DZIECI

Wychowawca/Nauczyciel pełni dyżur telefoniczny codziennie od 
poniedziałku do piątku w godzinach np. 8:00-13:00 i jest do Państwa 
dyspozycji w razie potrzeby porozmawiania, wyjaśnienia, wsparcia. 
Zachęcam również dzieci do telefonicznych rozmów ze mną.

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=wHBttUjMPHc&fbclid=IwAR1ppTNANfTMtOv6phGpq-wCsZ0fzd5QbE34mvJ0A9icplUKOvaLfCegJ8c
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=wHBttUjMPHc&fbclid=IwAR1ppTNANfTMtOv6phGpq-wCsZ0fzd5QbE34mvJ0A9icplUKOvaLfCegJ8c
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=wHBttUjMPHc&fbclid=IwAR1ppTNANfTMtOv6phGpq-wCsZ0fzd5QbE34mvJ0A9icplUKOvaLfCegJ8c

