
 

 

Tygodniowy plan pracy 

GRUPA  MOTYLKI 

tydzień  III od 12.04 do 16.04. 2021 r. 

  

        TEMATYKA : WIOSNA NA WSI 

 

Cele operacyjne wynikające z podstawy programowej: 

 

        *wypowiada się na określony temat, 

● myśli dedukcyjnie, 

● prawidłowo odpowiada na pytania, 

● dzieli słowa na głoski, sylaby, 

● czyta wyrazy, proste zdania, 

● dodaje i odejmuje w zakresie 10, 

● rozwija umiejętność logicznego myślenia i spostrzegawczości, 

● z uwagą ogląda prezentacje, filmy edukacyjne, 

● współpracuje z rodzicami, 

● wykonuje zadania zgodnie z instrukcją rodziców, 

● rozwiązuje zagadki, 

● określa aktualną pogodę,  

● wypowiada się całymi zdaniami, 

● rozpoznaje i nazywa wybrane zwierzęta z wiejskiego podwórka, 

● wie, co to znaczy ,,uparty ,, 

● prosi o wyjaśnienie trudnych wyrażeń, 

● dzieli nazwy zwierząt na sylaby i głoski, 

● określa cechy danego zwierzęcia , bez podawania jego nazwy, 

● naśladuje głosy i ruchy zwierząt, 

● mierzy dywan stopa za stopą, krokami, 

● dostrzega że mimo różnic w ułożeniu drogi są nadal tej samej  długości, rozpoznaje miarki krawieckie, 

linijki, 

● układa traktor z dowolnych elementów, 

● jest twórcze, 

● uczy się wiersza na pamięć, 

● słucha z zainteresowaniem nowej piosenki, 

● zna jej treść i melodię, 

● próbuje zilustrować piosenkę ruchem, 

● ma wyobraźnię, 

● zna dni tygodnia i miesiące.  



 

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 

*Oglądanie filmu edukacyjnego pt.,,Zwierzęta na wsi,,, 
 
Słuchanie opowiadania  Małgorzaty Strękowskiej - Zaremby 
pt.,,Uparty kogut,, ( Treść opowiadania nagram Wam ) 
 
 Proszę odpowiedzcie na pytania : 
 

- Czy mama Olka i Ady była wcześniej na wsi ? 
- Z kim bawił się Olek ? 
- Jaki ptak zainteresował się mamą ? Dlaczego ? 
- Co robiła Ada ? 
- Czym zajęli się tata z wujkiem ? 
- Jak mama przechytrzyła koguta ? Czy jej się naprawdę udało 

? Praca z kartami pracy  cz.4 s.4-5 
 
Nauka na pamięć wiersza pt.,, Kwoka ,,Jana Brzechwy. 
Proszę pana, pewna kwoka Traktowała świat z wysoka I mówiła z 
przekonaniem: „Grunt to dobre wychowanie!” Zaprosiła raz więc 
gości, By nauczyć ich grzeczności.  Osioł pierwszy wszedł, lecz przy 
tym W progu garnek stłukł kopytem. Kwoka wielki krzyk podniosła: 
„Widział kto takiego osła?!” Przyszła krowa. Tuż za progiem Zbiła 
szybę lewym rogiem. Kwoka, gniewna i surowa, Zawołała: „A to 
krowa!” Przyszła świnia prosto z błota. Kwoka złości się i miota: „Co 
też pani tu wyczynia? Tak nabłocić! A to świnia!”  Przyszedł baran. 
Chciał na grzędzie Siąść cichutko w drugim rzędzie, Grzęda pękła. 
Kwoka wściekła. Coś o łbie baranim rzekła I dodała: „Próżne słowa, 
Takich nikt już nie wychowa, Trudno… Wszyscy się wynoście!” No i 
poszli sobie goście. Czy ta kwoka, proszę pana, Była dobrze 
wychowana? 

  Proszę pana, pewna kwoka 
 
 
 

EDUKACJA MATEMATYCZNA 1. Zmierz długość dywanu, chodnika krokami, stopami,które 
głośno licz. 

2. Wyszukaj w otoczeniu przedmioty wyższe i niższe od siebie - 
- co jest wyższe ode mnie ?- staje obok tego 

przedmiotu 
- - co , jest niższe ode  mnie ? - staje obok rzeczy 

niższej 
3. Poproś Rodzica o 2 sznurki tej samej długości. Z jednego z 

nich ułóż koło . Czy sznurki są tej samej długości ?  
      Sprawdzamy. 
 
Praca z kartami pracy cz. 4  s.7,8. 
 
 

MOWA  *Odkrywamy literę J,j  : drukowaną i pisaną . 
wymieńcie słowa rozpoczynające się na głoskę J,j 
wymieńcie głoski w słowach ;  jajko, Jola, Jacek, jasno, 
jagoda. 
ułóżcie literę  J z dowolnych , dostępnych elementów np. 
kamyków, nakrętek, 



 

narysuj kilka przedmiotów, które zaczynają się na głoskę  
Karta pracy cz.2 s. 52,53,54,55. 
 
 

 
2. „Co to za zwierzę"- zabawa słuchowa. 
https://youtu.be/Jc0Db_9bhF0 
 
Waszym zadaniem jest rozpoznanie głosów wydawanych 
przez zwierzęta i podanie ich nazwy. 
 
 
3.    "Na wiejskim podwórku" bajka terapeutyczna Tatiany 
Jankiewicz 
 
 Za górami, za lasami, wśród złotych pól i zielonych traw, na 
pięknej polanie otoczonej dębami znajdowała się wioska, a 
na jej skraju małe podwórko, na którym mieszkały zwierzęta. 
Wśród mieszkańców były czarno-białe krówki, różowe 
świnki, brodate kózki, żółte kaczuszki, kurki, indyki i milutkie 
króliki.  
Życie tam płynęło spokojnie, a zwierzątka żyły w wielkiej 
przyjaźni. Całe dnie spędzały na zabawach, figlach i psotach. 
Były dla siebie miłe, dobre i uczynne, często mówiły proszę, 
przepraszam, dziękuję. Wszystkie zwierzęta bardzo się lubiły 
i pomagały sobie w trudnych chwilach. Zwierzątka dbały o 
swój wiejski ogródek, w którym rosły piękne, kolorowe 
kwiaty. Codziennie troszczyły się o nie, podlewały je, a one 
odwdzięczały się kolorami, jak tęcza i cudownym zapachem. 
I tak mijał dzień za dniem, miesiąc za miesiącem… Pewnego 
dnia stało się coś strasznego. Na wiejskie podwórko wkradła 
się ZŁOŚĆ. Niespostrzeżenie zapanowała nad każdym 
mieszkańcem podwórka. Szeptała zwierzątkom niemiłe 
słówka, namawiała do kłótni. Od tego czasu na podwórku 
zapanował bałagan i hałas. Zwierzęta kłóciły się ze sobą – 
świnki wyzywały kózki, kaczki wyzywały kurki, a koniki 
podstawiały kopytka owieczkom i rżały ze śmiechu, gdy te 
przewracały się. Nie myślały o tym, że komuś może stać się 
krzywda. Zapominały o magicznych słowach. Nie potrafiły już 
bawić się razem, krzyczały na siebie, hałasowały i przestały 
uśmiechać się do siebie. Były dla siebie niemiłe, co bardzo 
cieszyło ZŁOŚĆ. Zwierzątka zapomniały również o swoim 
ogrodzie, o kwiatkach, pięknych jak tęcza, które powoli 
stawały się coraz brzydsze i już tak nie pachniały.  
Wieść o hałaśliwym i skłóconym podwórku rozniosła się po 
całym świecie i dotarła do dobrej, wiosennej wróżki, która 
postanowiła pomóc zwaśnionym zwierzętom. Zasmuciła się 
bardzo ujrzawszy ogródek pełen zwiędniętych kwiatów oraz 
wykrzywione od złości miny zwierzątek. Czarodziejka prosiła 
zwierzęta, by zmieniły swoje postępowanie, prosiła ZŁOŚĆ, 
by ta opuściła wiejskie podwórko i odeszła daleko, 
daleko…ale ani zwierzątka, ani ZŁOŚĆ nie słuchały jej. Wtedy 
wróżka podarowała zwierzętom magiczne pudełko i 
poprosiła, by złapały w nie ZŁOŚĆ. Zwierzątka bardzo 
ucieszyły się z prezentu, ponieważ były już bardzo zmęczone 
ciągłymi kłótniami.  
.Gdy ZŁOŚĆ spała, złapały ją i włożyły do pudełka. W pudełku 
Złość zamieniła się w coś miłego i przyjemnego, w coś, co 
pozwoliło zwierzętom zrozumieć, że o wiele przyjemniejsze 



 

jest życie w zgodzie, gdzie nie ma hałasu, kłótni i gdzie 
panuje przyjaźń… Na wiejskim podwórku znowu zapanował 
ład i porządek… 
 
 ŹRÓDŁO: 
https://www.profesor.pl/publikacja,26326,Scenariusze,Nasz
e-emocje-Co-zrobic-zezloscia-Scenariusz-zajec-dla-kl0 •  
 
 Jakie zwierzęta mieszkały na wsi? • Kto pewnego dnia 
zamieszkał na wsi? • Co spowodowała złość? • Kto pomógł i 
w jaki sposób zwierzątkom na wsi? 
 

ZADANIA PLASTYCZNE 

/TECHNICZNE 

Praca plastyczna -  Wykonaj konia z rolek po papierze i klamerek ( 
Nagram Ci  wyjaśnienia , jak wykonać pracę ) 
 
 
Praca plastyczna - Ułóż z dowolnych elementów TRAKTOR. 
 
 

ĆWICZENIA RUCHOWE, 

GIMNASTYKA, ZABAWY MUZYCZNE 

Ćwiczenia ortofoniczne przy piosence pt.,, Pokłóciły się zwierzęta ,, 
https://youtu.be/LEYDpARDQMw 
 
 
Zabawy ruchowe- Pierwsze oznaki wiosny. 
https://www.youtube.com/watch?v=iH2zc5tkHPo 

INNE DODATKOWE WSKAZÓWKI 

DLA RODZICÓW I DZIECI 

Wychowawca/Nauczyciel pełni dyżur telefoniczny 

codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 

13 i jest do Państwa dyspozycji w razie potrzeby 

porozmawiania, wyjaśnienia, wsparcia. Zachęcam również 

dzieci do telefonicznych rozmów ze mną. 
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