Tygodniowy plan pracy
GRUPA SÓWKI
tydzień 14 – 18 grudnia 2020 roku

Temat kompleksowy
IDĄ ŚWIĘTA

Cele operacyjne wynikające z podstawy programowej:
Dziecko:


uważnie słucha opowiadania;



udziela odpowiedzi na pytania;

 przelicza stosując liczebniki główne i porządkowe;
 wymienia dni tygodnia ;
 wymienia wyrazy, w których występuje głoska r;
 dzieli wyrazy na sylaby;
 formułuje życzenia świąteczne;
 nakrywa do stołu;
 opisuje pogodę, jaka jest danego dnia;
 śpiewa pastorałkę;
 rozwija koordynację ruchową;
 wykonuje prace plastyczno- techniczną;
KALENDARZ
POGODY

Jaka jest pora roku?

codziennie

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

Jaki jest dzisiaj dzień tygodnia?

jest ciepło czy zimno?
WIERSZYK/
OPOWIADANIE/
BAJKA

Instrukcja dla Rodzica:
Przeczytajcie dziecku opowiadanie. Następnie zadajcie do
niego pytania.

PONIEDZIAŁEK

M.Strękowska –Zaremba ,,Niespodziewany gość ”
W bloku Olka i Ady, na parterze, zamieszkał nowy lokator, wysoki
starszy pan z burzą gęstych, siwych włosów na głowie. Olek i Ada
marzyli, że kiedyś wprowadzi się rodzina z dziećmi. Chłopcem i
dziewczynką w ich wieku. Niestety, starszy pan zamieszkał sam.
„Może rodzina dojedzie później, gdy skończy się rok szkolny”, łudził
się Olek. Pewnego dnia spotkał sąsiada z parteru. Starszy pan
uśmiechnął się do niego.
- Dzień dobry, idę na spacer- powiedział Olek ośmielony ciepłym
uśmiechem.
- Ja też. Mogę do ciebie dołączyć?
- Pewnie. – Olek pomyślał, że będzie to dobra okazja, żeby zapytać
sąsiada o rodzinę.- Ma pan wnuki w moim wieku?- zapytał, gdy robili
drugie okrążenie wokół bloku.
Starszy pan uśmiechnął się smutno.
- Nic mi o tym nie wiadomo- odpowiedział.
- To kto z panem zamieszka? Kuzyni?- dopytywał Olek.
- Nie sądzę, żeby tacy się znaleźli. Może wezmę sobie psa ze
schroniska.
Olek obiecał pomóc w wyborze psa. Od tej rozmowy często razem
spacerowali. Chłopiec domyślił się, że sąsiad jest samotny.
- On nikogo nie ma- powiedział kiedyś Adzie.
- Zaproś go na urodziny misia- wymyśliła siostra.
Olek wątpił, żeby zabawa w urodziny z czterolatką i jej misiem

sprawiła starszemu panu radość. ale gdyby tak zaprosić go na święta?
Na przykład na Wigilię, która jest tuż tuż…? W wigilijny poranek,
nikomu nic nie mówiąc, zaprosił sąsiada na wigilijną kolację.
- O osiemnastej- zaznaczył.
Starszy pan uśmiechnął się i podziękował. Zadowolony Olek wrócił do
siebie. Nie wiedział, że sąsiad nie zamierza skorzystać z zaproszenia.
Przed osiemnastą przyjechali dziadkowie, zrobiło się gwarno i wesoło.
Ada z babcią wypatrywały pierwszej gwiazdki na niebie, rodzice
nakrywali do stołu, tylko Olek nie mógł znaleźć sobie zajęcia i
niespokojnie zerkał na drzwi.
- Gotowe. Siadamy do stołu- powiedziała mama.
- Przepraszam. Poczekajcie, ja zaraz…- Olek wyskoczył z mieszkania
jak pocisk z armaty.
Rodzice spojrzeli po sobie ze zdziwieniem. Po chwili zdumieli się
jeszcze bardziej. Ich syn wrócił do mieszkania, ale nie sam, trzymał za
rękę sąsiada z parteru.
- Dzień dobry, nazywam się Zenon Jakl. Serdecznie przepraszam za
najście, nie zamierzałem przeszkadzać, ale Olek tak nalegał. Macie
państwo wspaniałego syna. Życzę wesołych świąt. Pójdę już- starszy
pan był bardzo skrępowany. Chętnie ukryłby się choćby w najmniejszej
mysiej norce, Olek jednak trzymał go mocno.
- Zenek? Zenek!- dziadek zerwał się z krzesła- Poznajesz, to ja, Heniek
Kąkol!
Panowie padli sobie w objęcia. Okazało się, że przed laty uczyli się
w tej samej szkole i byli bardzo dobrymi kolegami, ale z czasem
stracili ze sobą kontakt. Teraz, po długiej przerwie, mieli okazję
powspominać. Nic dziwnego, że przy wigilijnym stole słychać było
głównie ich głosy. Olek i Ada z zapartym tchem słuchali, jak dziadek
spóźnił się na lekcję i postanowił wejść przez okno do klasy, która
mieściła się na pierwszym piętrze.
To był najciekawszy wigilijny wieczór w życiu Olka. Lampki na

choince mrugały przyjaźnie, bombki migotały leniwie, Ada zasnęła, a
dziadek i jego kolega wspominali i wspominali.
- Chyba dziś nie skończą, muszą opowiedzieć sobie całe życiewestchnęła babcia.
- Dwa życia- poprawił ja szczęśliwy jak nigdy Olek.

Pytania do opowiadania:
 Kto zamieszkał w bloku Olka i Ady na parterze?
 Kim był nowy sąsiad?
 Dlaczego Olek zaprosił sąsiada na Wigilię?
 Dlaczego dziadek Olka i Ady ucieszył się na widok
sąsiada?
 Dlaczego ten wieczór wigilijny był najciekawszy w
życiu Olka?
 Czy powinniśmy pomagać starszym samotnym
osobom?
EDUKACJA
Instrukcja dla Rodzica:
MATEMATYCZNA
W tym dniu bawimy się matematyką wykorzystując do tego
WTOREK
celu koperty z nazwami dni tygodnia w środku. Propozycje
zadań:
Tydzień dzieci miał siedmioro
Rodzice rozkładają na podłodze koperty z nazwami dni
tygodnia. Zadaniem dziecka jest ułożenie dni tygodnia w
odpowiedniej kolejności i policzenie ich. Następnie za
pomocą liczebników porządkowych dzieci po kolei

wymieniają dni, np. Pierwszy dzień tygodnia to poniedziałek,
drugi dzień tygodnia to wtorek itd.
Jaka jest moja cyfra
Dzieci układają kartki z nazwami tygodnia we właściwej
kolejności. Następnie do każdego dnia przyporządkowują
odpowiednią cyfrę od 1 do 7.
Świąteczne przygotowania
Dzieci na kartce układają nazwy dni tygodnia razem z
cyframi. W każdym dniu planują jedną czynność związaną z
przygotowaniami do świąt np., ozdabianie pierników.
Następnie opowiadają, co będą robić pierwszego dnia,
drugiego itd.( Przykład. Pierwszego dnia tygodnia udekoruję
z mama pierniki. Drugiego dnia ubiorę choinkę. )

MOWA

Instrukcja dla Rodzica:

ŚRODA

W tym dniu porozmawiajcie z dziećmi na temat litery r.
Niech dzieci wymienią wyrazy, które zaczynają się na tą
głoskę, podzielą je na sylaby. Zapoznajcie dzieci z
wyglądem litery r, niech napiszą ją palcem w rozsypanej
mące lub soli.
Składamy sobie życzenia
Do tego zadania potrzebne będą misie , lalki lub inne
zabawkowe postaci. Wspólnie z dziećmi zastanówcie się,

czego mogą sobie życzyć poszczególni członkowie rodziny.
Dzieci niech wybiorą dwie zabawki i manipulując nimi,
mówią świąteczne życzenia, jakie składać sobie mogą np.:
mama-tacie, babcia-dziadkowi, siostra- bratu, babciawnuczkowi/wnuczce itd.

ZADANIA
PLASTYCZNE
/TECHNICZNE

Instrukcja dla Rodzica:
Propozycja pracy plastyczno- technicznej przestrzennej
„ Świąteczna kula” . Do wykonania zadania potrzebujemy : mały

CZWARTEK

słoik, plastelina, dwie plastikowe nakrętki, sypki brokat, klej w
płynie i klej typu superglue, nożyczki. Instrukcja poniżej:

DLA CHĘTNYCH: Zabawa ,,Nakrywamy do świątecznego
stołu”
-

Razem z dziećmi omówcie kolejne etapy przygotowywania
świątecznego stołu. Następnie niech dzieci nakryją stół dla rodziny
misi lub lalek.

ĆWICZENIA
RUCHOWE,
GIMNASTYKA,
ZABAWY
MUZYCZNE

Instrukcja dla Rodzica:
Osłuchanie z melodią i tekstem pastorałki „ Była noc”
Link: https://www.youtube.com/watch?v=3-79ZfZaX-E

PIĄTEK
„Była noc”
1. Była noc, ciemna noc, wiatr i mgła. Była noc, ciemna noc, Ona
szła. Ref.: Dokąd idziesz Panienko? Taka krucha, jak szkiełko
Do Betlejem Panienka szła. /powt.
2.

Była noc, ciemna noc, wiatr i mgła. Była noc, ciemna noc, Ona
szła. Ref.: Szła przez ciemność, zawieję. Niosła ludziom
nadzieję, Świt nowego, lepszego dnia. /powt.

Zabawy ruchowe:
 dzieci wykonują papierowe kule i próbują i spacerując
podrzucają je do góry jedna ręką , a łapią drugą;
 dzieci rzucają kulami, celując do kosza na śmieci;
 dzieci swobodnie poruszają się po pokoju na hasło
„ Sopel” zastygają w bezruchu na kilka minut;
 „Rozgrzewamy się na mrozie” - dzieci pocierają ręce,

nogi, podskakują, tupią nogami, chuchają w ręce.
 „ Zawierucha”- dziecko na znak rodzica przebiega z
rozpostartymi rękami z jednej strony wyznaczonego
terenu na drugą”

INNE
Wychowawca pełni dyżur telefoniczny codziennie od
DODATKOWE
poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-11:00 i jest do
WSKAZÓWKI
DLA RODZICÓW I Państwa dyspozycji w razie potrzeby porozmawiania,
DZIECI
wyjaśnienia, wsparcia. Zachęcamy również dzieci do
telefonicznych rozmów ze mną.

Opracowała
Agata Sosińska

