
 

Tygodniowy plan pracy 

GRUPA  4 LATKI ZAJĄCZKI 

tydzień 12– 16 kwiecień  2021 roku 

                                        Temat kompleksowy. Wiosna na wsi 
 

Cele operacyjne wynikające z podstawy programowej: 

Dziecko: 

 - rozpoznaje i nazywa zwierzęta mieszkające na wsi, łączy zdjęcia zwierząt 

wiejskich ze zdjęciami ich domów, 

- wymienia obowiązki rolnika, 

- wyraźnie prezentuje tekst piosenki podczas śpiewu, naśladuje głosy zwierząt 

wiejskich, 

- aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych, 

- liczy w zakresie 6, 

- wykonuje prace plastyczno- techniczną 

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 

Posłuchajcie uważnie opowiadania Ewa Stadtmüller „Wiejskie 

ustronie", bo będziecie odpowiadali na kilka pytań  

 

Nie uwierzycie, co się nam przytrafiło! – opowiadał przy kolacji 

dziadzio. – Postanowiliśmy z babcią zabrać was na parę dni na wieś, 

więc zacząłem szukać gospodarstwa agroturystycznego położonego w 

jakiejś ładnej i spokojnej okolicy. Znalazłem. Miejsce dobrze mi znane. 

Patrzę na nazwisko gospodarza – coś takiego! Mój kolega z 

dzieciństwa też nazywał się Maciaszek, ale na imię miał Staś, a nie 

Janusz. Dzwonię. I cóż się okazuje...? – ten Janusz to rodzony syn 

Stasia. Ale było radości! Staś zaprosił nas do siebie razem z wnukami. 

– Pojedziemy na wieś? – ucieszyła się Ada. – Oczywiście – jeśli 

rodzice się zgodzą – zaznaczyła babcia. Na szczęście mama z tatą nie 

mieli nic przeciwko temu. Olkowi zdawało się nawet, że tata puścił oko 

do mamy, zupełnie jakby chciał powiedzieć: „Nareszcie będziemy mieli 

trochę czasu tylko dla siebie". Gospodarstwo agroturystyczne, pod 

wdzięczną nazwą „Ustronie", okazało się miejscem wymarzonym na 

odpoczynek. Pan Staś nie ukrywał wzruszenia. – Wasz dziadek 

przyjeżdżał tu z rodzicami na wakacje – opowiadał Olkowi i Adzie. – 

Chodziliśmy razem na grzyby i jagody, paśliśmy krowy... – Ma pan 

krowy? – zainteresował się natychmiast Olek. – A mam – uśmiechnął 

się kolega dziadka. – Ta starsza to Jagoda, a ta młodsza – Malina. – A 

kaczuszki? – chciała wiedzieć Ada. – Kaczuszki też są. Całe 

popołudnie dzieci spędziły na zwiedzaniu stajni, obory i kurnika. Adzie 

najbardziej podobało się karmienie kur i kaczek, a Olkowi – królików. 

Oboje z zachwytem przyglądali się, jak pan Staś czyści konia. – Co 

prawda do pracy w polu używam traktora – opowiadał pan Staś – ale 

kiedy do Janusza przyjadą goście, to każdy dzieciak marzy, żeby wsiąść 



na prawdziwego rumaka. Olkowi natychmiast zaświeciły się oczy. – A 

czy ja... też mógłbym się przejechać? – zapytał z nadzieją w głosie. – 

Na koniu czy na traktorze? – chciał wiedzieć pan Staś. – Jak znam 

mego wnuka, to na jednym i drugim – zaśmiał się dziadzio. Trzy dni 

przeleciały jak z bicza strzelił. W tym czasie dzieci zdążyły 

zaprzyjaźnić się z Burym, który okazał się nadzwyczaj spokojnym 

koniem. Z Olkiem i Adą na grzbiecie spacerował po całym 

gospodarstwie, a w tym czasie prowadzący go za uzdę pan Stanisław 

opowiadał, jak mu się gospodarzy. Okazało się, że ma duże pole, na 

którym uprawia rzepak. – Musicie przyjechać w maju – zapraszał. – 

Zobaczycie, jak pięknie kwitnie. – Jak ty sobie, Stasiu, z tym 

wszystkim radzisz? – nie krył uznania dziadzio. – Wstaję o piątej, 

oporządzam zwierzęta, a potem po kolei robi się, co trzeba – odparł 

zadowolony gospodarz. – Wiesz, dziadziu, chyba będę rolnikiem – 

zwierzył się Olek, gdy trzeba było pożegnać wiejskie „Ustronie" i 

ruszać do miasta. – Byłbyś gotów na tak ciężką pracę? – zdziwił się 

dziadzio. – Jasne – kiwnął głową Olek. – A na wstawanie o piątej rano? 

– Nad tym musiałbym jeszcze popracować... – przyznał się największy 

śpioch w rodzinie. 

2.Pytania do opowiadania: 

– Co zobaczyły dzieci w gospodarstwie syna pana Stasia? 

− Co robili Olek i Ada podczas wizyty w gospodarstwie? 

− Jakie obowiązki ma do wykonania rolnik? 

 

Zapraszam również do obejrzenia filmu edukacyjnego „Zwierzęta 

w gospodarstwie rolnym na wsi” 

https://www.youtube.com/watch?v=xrgowwp1V-U 

 

Odgłosy zwierząt z wiejskiego podwórka: 

 https://www.youtube.com/watch?v=g0y37RE8xwE 

 

Jeżeli macie własne zwierzęta gospodarskie to przyślijcie mi z nimi 

zdjęcia. Jeżeli nie macie- to może wybierzecie się na wycieczkę z 

rodzicami do pobliskiego gospodarstwa?(Jest to zadanie dodatkowe 

dla chętnych). 

 

EDUKACJA 

MATEMATYCZNA 

„Liczymy łaty krowy”. Dziecko samodzielnie lub z pomocą dorosłego 

wycina z czarnego papieru 6 łat dla krowy. Następnie wykorzystując 

kostkę do gry wyrzuca określoną liczbę oczek. Zadaniem dziecka jest 

ułożenie na ilustracji krowy tyle łat, ile wypadło oczek na kostce do 

gry. Zabawa może trwać tak długo, aż dziecko ułoży wszystkie 

kombinacje (od 1-6). Na końcu może ozdobić krowę, przyklejając 

wycięte łaty. Wspólnie układajcie, możecie też zamienić się rolami. (na 

kartce rysujemy krowę, może być rysunek w książce i na niej układamy 

łaty) 

http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/spokojna-krowa 

ZADANIA 

PLASTYCZNE 

/TECHNICZNE 

„Makieta wiejskiego podwórka"- rozwijanie sprawności 

manualnej. Wspólnie z rodzicami wykonajcie makietę wiejskiego 

podwórka. Pracę wykonajcie według własnego pomysłu za pomocą 

różnych materiałów.( klocki, figurki zwierząt, zwierzęta wycięte z 

gazety mogą być przyklejone na kartce) 

https://www.youtube.com/watch?v=xrgowwp1V-U
https://www.youtube.com/watch?v=g0y37RE8xwE
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.supercoloring.com%2Fpl%2Fkolorowanki%2Fspokojna-krowa%3Ffbclid%3DIwAR0y4LFxLt-_H4qQvvrBFC8encUoiDeKFaUGBgr64J3IVkZV48mOr70HNJw&h=AT1bchh8VneppItDPIIBHP2f9MsMvSWrYMldkOv8erPdfStQMjWfnmpyAWQYzRfNUwOy_WaYkyX22_p3Xqh-v8png0ydA5Ll8E0hciy6aemVge8LSjRmjgLL-R7gnjfbpAzK&__tn__=R&c%5b0%5d=AT3BnqRtUqKAgQu4Xy_cTfyjU45VXEStiByymDzZcqpJLGcdTYfE-OmHfcJM1XMVIhPRoZYPThcnV5BhlD1MUJMLhevW4o13KXX6jtsqATQbtnZOFy1c45ibhxDwU1-K2_L2-5gRFYVihEpiQMDWkpv46C5xgfKesE6i


Zabawa plastyczna ,,Świnka” z wykorzystaniem talerzy papierowych 

(można też wyciąć koło np. z tektury)–poniżej pomysł na wykonanie 

świnki. 

 
 

ĆWICZENIA 

RUCHOWE, 

GIMNASTYKA, 

ZABAWY 

MUZYCZNE 

Rodzic czyta, a dziecko powtarza za rodzicem 

BAJECZKA ORTOFONICZNA  „W ZAGRODZIE MAŁGOSI” 

Wieczorem w zagrodzie cioci Małgosi 

Każde zwierzątko o jedzenie prosi. 

Piesek szczeka: 

HAU, HAU, HAU, 

Kotek miauczy: 

MIAU, MIAU, MIAU, 

Kura gdacze; 

KOD, KO, DA 

Kaczka kwacze: 

KWA, KWA, KWA 

Gąska gęga: 

GĘ, GĘ, GĘ 

Ona też chce najeść się. 

Owca beczy: 

BE, BE, BE, 

Koza muczy: 

ME, ME, ME, 

Indor gulga: 

GUL, GUL, GUL 

Krowa ryczy: 

MU, MU, MU, 

Konik parska: 

PRR, PRR, PRR 

A pies warczy: 

WRR, WRR, WRR. 



I tak gra orkiestra ta, aż Małgosia jeść im da. 

 

Piosenka ,,Dziadek fajną farmę miał” 

https://www.youtube.com/watch?v=fUX5kYzzi5Q 

 

Gimnastyka"- na koniec troszkę się pogimnastykujemy. Link do 

ćwiczeń 

https://www.youtube.com/watch?v=j4EiXelSTkI... 

https://www.youtube.com/watch?v=-F6pCqIImZ8 

https://www.youtube.com/watch?v=HvW4UOhQo3U 

Zabawa ruchowa ,,Kaczki na spacerze” 

-dziecko naśladuje charakterystyczny sposób poruszania się kaczek ( w 

przysiadzie trzyma się rękami za kostki stóp) 

,,Przestraszone kurczęta” Rodzic uderza np. o miskę. Dziecko 

naśladując kurczątka porusza się po całym pokoju przy dźwiękach. Gdy 

muzyka milknie staje na jednej nodze i macha ramionami (skrzydłami) 

–próbuje odstraszyć 

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. 

  

                                                                                       Kamila Wojciechowska 

 

 
              

https://www.youtube.com/watch?v=fUX5kYzzi5Q
https://www.youtube.com/watch?v=j4EiXelSTkI&fbclid=IwAR3J4YZP-uV9tdUJL3Mk0fOcwjvPz5J66sbuqEOPoJUcjBNvHXLDD2rMAWA
https://www.youtube.com/watch?v=-F6pCqIImZ8
https://www.youtube.com/watch?v=HvW4UOhQo3U

