
Tygodniowy plan pracy 

GRUPA BIEDRONKI 

Tydzień12.04.-16.04.2021  roku 

Temat kompleksowy  

Zabawki ekologiczne 

Cele operacyjne wynikające z podstawy programowej: 

-uważnie słucha wiersza 

-udziela odpowiedzi na pytania 

- wskazuje zachowania proekologiczne 

-potrafi głoskować 

-dodaje i odejmuje na konkretach w zakresie 10 

-potrafi wykonać pracę techniczną 

 

-wykonuje ćwiczenia ruchowe 

 

-jest świadome konieczności  dbania o otaczające je środowisko 

 

-wymienia wybrane właściwości papieru 

 

-potrafi określić  miejsce samogłosek i spółgłosek w wyrazach 

 

-potrafi wykonać i przejść przez  labirynt 

 

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:  

I zadanie 

Proszę przeczytać dziecku wiersz  i zadać do niego pytania. 

Dziecko  słucha wiersz i odpowiada na zadane pytania. 

Słuchanie wiersza  „Sznurek Jurka”  I. Sikirycki  

Tuż za szkołą, bardzo blisko,  

kiedyś tam wyrzucił Jurek 



 poplątany stary sznurek 

 A nazajutrz obok sznurka  

od banana spadła skórka 

 wyrzucona przez Karola. 

 Tam też wkrótce Jaś i Ola 

 wyrzucili bez wahania 

 swoje torby po śniadaniach 

 stos papierków po cukierkach 

 wysypała tam Walerka 

 Na papierki spadła ścierka, 

 jakaś pusta bombonierka,  

I od lodów sto patyków  

pustych kubków moc z plastiku. 

 Ot tak, od sznurka Jurka, 

 wnet urosła śmieci górka, 

 A z tej górki wielka góra, 

 której szczyt utonął w chmurach  

Nie ma miejsca na boisko 

 lecz śmietnisko mamy blisko 

Pytania do wiersza 

-o czym jest mowa w wierszu? 

-jak mają na imię dzieci występujące w wierszu? 

-co wyrzucił chłopiec? 

-co wyrzuciły inne dzieci? 

-co powstało zamiast boiska? 

-czy możemy wyrzucać śmieci gdzie chcemy ? 

Zadanie II 

Proszę aby dziecko napisało na kartce imiona wszystkich dzieci występujących w 

wierszu a następnie podzieliło imiona na sylaby i  podkreśliło  czerwonym kolorem  

wszystkie samogłoski a  niebieskim kolorem wszystkie spółgłoski. 

 



EDUKACJA 

MATEMATYCZNA 

wtorek 

 

Instrukcja dla Rodzica 

I zadanie: 

Pomiar wody w butelce 

Rodzic przygotowuje dwie takie same butelki , odmierza taką samą ilość wody w 

szklance, wlewa do butelek taką samą proporcję. Jedną butelkę kładzie poziomo a 

drugą pionowo, następnie pyta się dziecka:  

-gdzie jest więcej wody? 

-gdzie jest mniej wody? 

-a może jest tyle samo? 

Obserwowanie i wyciąganie wniosków. 

 

II zadanie  

Wykonaj działania i wpisz odpowiedni  znak: <,>,= 

2+5      3+4 

6+3      4+4 

7+1      6+2 

5+5      6+4 

1+2      8+1 

4-2       8-3 

10-5     5-3 

6-3      10-5 



MOWA  

Środa 

Instrukcja dla Rodzica 

Zadanie I 

Proszę obejrzeć  film wspólnie z dzieckiem ,, Co można zrobić z papieru’’ 

https://www.youtube.com/watch?v=CfBH1C1fJiw  

Następnie proszę zadać dziecku pytanie : Co możemy zrobić z papieru? 

Wyrazy do głoskowania:  kwiat, samolot, lizak, lody, latawiec 

Zadanie II 

Instrukcja dla Rodzica 

Ćwiczenia oddechowe ,,Plastelinowy labirynt’’ 

Dziecko tworzy z plasteliny lub innych dostępnych materiałów ściany prostego 

labiryntu, następnie wrzuca do niego kulkę i za pomocą dmuchania na kulkę  

próbuje przejść labirynt. 

ZADANIA 

PLASTYCZNE 

/TECHNICZNE  

 

Czwartek 

 

Instrukcja dla Rodzica 

Praca techniczna ,, Postać z papieru’’ 

Proszę  o wykonanie postaci z papieru. Potrzebne materiały do wykonania pracy 

technicznej: klej, nożyczki, gazety lub wycinanki, sznurek lub wełna, kartka z bloku  

Przykład pracy technicznej 

 

Źródło :https://plastus.weebly.com/notki/radosc   

ĆWICZENIA 

RUCHOWE, 

GIMNASTYKA, 

Zadanie I 

Gimnastyka przy piosence ,, Głowa , ramiona, kolana, pięty’’ 

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

about:blank
about:blank


ZABAWY 

MUZYCZNE 

 

Piątek 

Zadanie II  

Rodzic przygotowuje pojemnik, przykleja przed pojemnikiem w pewnej odległości 

taśmę  zadaniem dziecka jest wrzucenie do pojemnika jak najwięcej zabawek,  

następnie dziecko wyjmuje zabawki i  zamyka oczy i musi tą czynność powtórzyć. 

Za każdą wrzuconą zabawkę dziecko dostaje punkt. Na koniec zliczmy punkty. 

 

Zadanie III 

Rodzic rozkłada przed dzieckiem gazety. Dziecko chodzi po pokoju na sygnał         

,, powódź’’ wskakuje na najbliższą gazetę. 

 

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.  

 

 


