
Tygodniowy plan pracy

GRUPA BIEDRONKI

Tydzień 06.04-09.04. 2021 roku

Temat kompleksowy 

Wiosna na wsi

Cele operacyjne wynikające z podstawy programowej:

-uważnie słucha opowiadania

-udziela odpowiedzi na pytania

- zna zwierzęta mieszkające na wsi

-potrafi głoskować

-potrafi określać długość odcinków

-dodaje i odejmuje na konkretach w zakresie 10

-potrafi wykonać krzyżówkę

-potrafi wykonać pracę techniczną

-liczy w zakresie 10

-naśladuje odgłosy zwierząt

-odkrywa literę ż, Ż*

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? 

W tym tygodniu wykonujemy zadania w książce na stronach 3-11
WIERSZYK/

OPOWIADANIE/

BAJKA

Wtorek

Instrukcja dla Rodzica: 

I zadanie

Proszę przeczytać dziecku opowiadanie i zadać do niego pytania.

Dziecko  słucha opowiadania i odpowiada na zadane pytania.

Słuchanie opowiadania  ,, Gdzie mieszkają zwierzęta’’

Jest ranek. Słońce powoli oświetla podwórko. Pierwszy na podwórku pojawia się kogut. 

Chodzi dumnie, wysoko stawia nogi, rusza głową na boki, nagle głośno pieje: 

kukuryku! Kury z niezadowoleniem kręcą się na grzędach, później jedna za drugą 



wychodzą z kurnika, gdacząc: ko, ko, ko, ko… Na podwórku robi się coraz weselej. 

Nareszcie z domu wychodzi gospodarz, jest bardzo wcześnie, dlatego gospodarz przeciąga 

się i szeroko otwiera buzię, ziewając. Między jego nogami prześlizguje się szara kotka, na 

pewno pójdzie na pole szukać myszki… Pora zadbać o swoje zwierzęta – myśli gospodarz 

i, mocno stawiając kroki, idzie w stronę stajni, bo tam czekają na niego dwa głodne konie. 

Gospodarz nalewa im wody i podaje widłami siano – gdy będzie cieplej, wyprowadzi je na 

dwór. Zadowolone konie wierzgają kopytami i rżą radośnie: iha, haha, iha, haha. Teraz pora

wyprowadzić krowy z obory. Gospodarz otwiera ciężkie drzwi. Wita się ze swoimi 

czterema krowami, przywiązuje im specjalny sznurek – postronek – i trzymając go, 

wyprowadza krowy z obory. Krowy idą powoli, zatrzymując się co chwilę, mocno machają 

swoimi ogonami, aby odgonić muchy. Są na miejscu – to ogrodzone pastwisko, tutaj krowy

cały dzień będą żuły trawę. Gospodarz odwiązuje postronek, tutaj krowy są bezpieczne. 

Czas wrócić do domu – myśli gospodarz. Wraca, aby zjeść śniadanie. Tak zaczyna się 

kolejny dzień w gospodarstwie wiejskim.

Na podstawie opowiadania rodzic zadaje dziecku pytania - Gdzie mieszkają zwierzęta ?

Kogut, kury - kurnik
Myszki - pole
Konie - stajnia
Krowy - obora
Świnie - chlew
Pies - buda
II Zadanie

Odkrywanie   litery ż: małej , wielkiej,   drukowanej, pisanej 

Rodzic prosi aby dziecko:

1) wymienił słowa rozpoczynające się głoską ż;

2) wymieniło głoski w słowach: ;żubry, Żaneta

3) określiło  miejsca samogłosek i spółgłosek w słowach żaba, żeton, , żyrafa

4) opisało wygląd liter ż, Ż

zadania   dodatkowe *

Napisz Literkę Ż” i ozdób ją wg własnego pomysłu.

Narysuj obrazki kilku wyrazów rozpoczynających się na głoskę „Ż’’

Spróbuj przegłosować wyrazy rozpoczynające się głoską ż ( Żaneta, żeton, żonkil, żyrafa )

Praca z książką 

Karta pracy książka cz 4.,nr 3,4,5,6

Karta pracy książka cz 2. , nr 64,65,66,67



EDUKACJA 

MATEMATYCZNA

Środa

Instrukcja dla Rodzica

I zadanie:

Dziecko wyszukuje w otoczeniu przedmioty wyższe i niższe od siebie.
• Co jest wyższe ode mnie? – dziecko szuka rzeczy wyższych i staje obok.
• Co jest niższe ode mnie? – dziecko szuka i staje obok rzeczy niższych

II zadanie 

 -Dziecko otrzymuje 2 paski papieru, sprawdza czy są takie samej długości. Następnie 
układa je przed sobą jeden na drugim. Z jednego paska robi harmonijkę i kładzie nad 
paskiem. Czy te paski nadal są takiej samej długości? Sprawdzamy przez rozciągnięcie 
harmonijki.
– Dziecko otrzymuje 2 sznurki. Sprawdza ich długość, gdyż muszą być takie same. Z 
jednego sznurka robi kokardkę. Czy te sznurki są nadal takiej samej długości? Sprawdzamy
poprzez rozwiązanie kokardki.

Praca z książką 

Karta pracy cz.4 , nr 7,8

Karta pracy cz 2, nr 68

MOWA 

Czwartek

Instrukcja dla Rodzica

Proszę aby dziecko wykonało wspólnie z Rodzicem krzyżówkę o zwierzętach 
mieszkających na wsi. Pytania do krzyżówki mogą być w formie obrazkowej.

Hasło krzyżówki : ZWIERZĘTA

Wyrazy do głoskowania:  kura, krowa, gęś, kaczka,  mszy, kot, koza, kogut, pies, 

Instrukcja dla Rodzica

Proszę włączyć dziecku film  ,,Odgłosy zwierząt na wsi’’

https://www.youtube.com/watch?v=WEZw-Zo-_vQ

Po obejrzeniu  filmu spróbuj naśladować odgłosy zwierząt wiejskich.

Praca z książką 

Karta pracy cz.2, nr 69

Karta pracy cz 4. ,nr 9

ZADANIA 

PLASTYCZNE

/TECHNICZNE 

Piątek

Instrukcja dla Rodzica

Praca techniczna  ,,Krowa’’

Instrukcja dla Rodzica

Proszę wykonać z papierowego talerzyka i wycinanek lub z innych dostępnych materiałów 

zwierzę gospodarskie- krowę.

https://www.youtube.com/watch?v=WEZw-Zo-_vQ


Przykład pracy technicznej

Źródło: https://edufunkids.com/krowa-praca-plastyczna-z-wykorzystaniem-talerzyka/

Praca z książką 

Karta pracy cz 4. ,nr 10,11

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://edufunkids.com/krowa-praca-plastyczna-z-wykorzystaniem-talerzyka/

