
Tygodniowy plan pracy
GRUPA  MOTYLKI

tydzień 29.03 do 02.04.2021 r.

Temat kompleksowy : WIELKANOC.

Cele operacyjne wynikające z podstawy programowej:

● słucha uważnie bajki, opowiadania, wiersza,

● wypowiada się na określony temat,

● myśli dedukcyjnie,

● prawidłowo odpowiada na pytania,

● dzieli słowa na głoski, sylaby,

● czyta wyrazy, proste zdania,

● wie, jakie zbliżają się Święta,

● wie, co to symbol,

● potrafi powiedzieć, co powinno znajdować się w koszyczku wielkanocnym,

● z uwagą ogląda prezentacje, filmy edukacyjne,

● współpracuje z rodzicami,

● wykonuje zadania zgodnie z instrukcją rodziców,

● rozwiązuje zagadki,

● zna budowę jajka i właściwości  skorupki,

● określa aktualną pogodę,

● zna zwyczaje Wielkanocne 

● wypowiada się całymi zdaniami,

● wychwytuje i kontynuuje powtarzający się rytm,

● dodaje w zakresie 10

● jest twórcze

● prawidłowo trzyma nożyczki,

● wycina samodzielnie,

● uczy się życzeń na pamięć

● słucha z zainteresowaniem nowej piosenki,

● zna jej treść i melodię,

● próbuje zilustrować piosenkę ruchem,

● ma wyobraźnię,

● wykorzystuje twórcze niekonwencjonalne przedmioty

● 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

Proszę aby dzieci obejrzały filmik na temat tradycji Wielkanocnych. 
Wypowiedziały się na temat obejrzanego filmu.i.
Załącznik nr1. https://www.youtube.com/watch?
v=pRPZDQY3h60&fbclid=IwAR1r46E6Oe8SXIWGxKkLbzAaG4HcMqH
1qq-gynVMrI6fBv7CAUiJXKMP6Sc
  

Słuchanie opowiadania Agaty WIdzowskiej pt.,,Gipsowe pisanki ,,
( nagram Wam opowiadanie i prześlę ).
https://www.youtube.com/watch?
v=44GjI9QDym4&ab_channel=zabawydzieci
 Proszę odpowiedzcie na pytania :

- Gdzie rodzina Olka i Ady spędziła Wielkanoc ?
- Co się stało dziadkowi ? dlaczego ?
- Jakie zadanie mieli do wykonania podczas przygotowań do 

Świąt Olek i Ada , rodzice i dziadkowie?
- Czym babcia ozdobiła stół?
- Jakie rady dawał dziadek ?
- Czy mama i tata wywiązali się z zadań?
- Co wg dziadka jest najważniejsze?

Rozmowa  z dziećmi na podstawie wiersza pt,,Wielkanocny 
koszyczek .( Przeczytam Wam wierszyk, porozmawiamy o symbolice 
danego produktu. ).

  W małym koszyczku
dużo jedzenia,
które niesiemy
do poświęcenia:
chleb i wędlina,
kilka pisanek 
oraz cukrowy
mały baranek.
Drożdżowa babka,
sól i ser biały,
i już jest pełny
koszyczek mały.

Proszę obejrzyjcie film edukacyjny :

https://www.youtube.com/watch?
v=giRwxyKTXcg&ab_channel=EduKredka

EDUKACJA MATEMATYCZNA Zabawy matematyczna - Dodawanie pisanek w zakresie 10. 
Proszę poproście Rodziców ,albo zróbcie to sami napiszcie na małych
karteczkach cyfry od 1 do 10, znaki =,+, -., Będziemy układać 
działania do zadań. Oto one 
.  

https://www.youtube.com/watch?v=44GjI9QDym4&ab_channel=zabawydzieci
https://www.youtube.com/watch?v=44GjI9QDym4&ab_channel=zabawydzieci


Zadania do wykonania przykładowe :
I . Dodawanie i    układanie działań.

● Do koszyka mama włożyła 2 jajka w paski, 3 jajka w kropki . 
Ile jest teraz jajek w koszyczku ?  

● Do koszyczka babcia włóżyła 5 jaj w kratkę i 4 jajka 
pomalowanego według własnego pomysłu. Ile jest teraz 
jajek w koszyczku ?

●
● Do koszyczka mama włożyła  4 jajka w kwiatki i tyle samo 

jajek w paski. Ile jest teraz jajek w koszyczku? 
● Do koszyczka babcia włożyła  3 jajka w kratkę , 3 jajka w 

paski i 4 jajka z własnego pomysłu . Ile jest teraz jajek w 
koszyczku ?

.
 

MOWA Obejrzyj prezentację o Wielkanocy, spróbuj opowiedzieć, co 
zapamiętałeś?
 https://www.youtube.com/watch?
v=pRPZDQY3h60&fbclid=IwAR1r46E6Oe8SXIWGxKkLbzAaG4HcMqH
1qq-gynVMrI6fBv7CAUiJXKMP6Sc

Naucz się życzeń świątecznych na pamięć : (na piątek)
 :
1. Mówi zając do baranka,

jaka piękna ta pisanka,
wtem z jajeczka wyszła kurka, 
nastroszyła swoje piórka, 
teraz biega, głośno krzyczy, 
że WESOŁYCH ŚWIĄT CI ŻYCZY

● Rozwiązywanie zagadek ( przeczytam Wam zagadkę , a Wy 
spróbujcie, odpowiedzieć, podzielcie słowo na sylaby i 
głoski.

- Leżą w koszyczku pięknie wystrojone , malowane, pisane , 
drapane lub kraszone.

- Jeden taki dzień w całym roku mamy, że gdy nas oblewają 
to się nie gniewamy.

-   Mały żółty ptaszek z jajka się wykluwa, zamiast piór ma 
puszek, więc jeszcze nie fruwa.

- Wyrośnięta pani, lukrem jest polana na świątecznym stoliku
pyszni się od rana.

●  Zabawy badawcze z jajkiem.
https://www.youtube.com/watch?
v=dtsnC2am0_w&ab_channel=Mamawdomu

https://www.youtube.com/watch?v=dtsnC2am0_w&ab_channel=Mamawdomu
https://www.youtube.com/watch?v=dtsnC2am0_w&ab_channel=Mamawdomu


ZADANIA PLASTYCZNE
/TECHNICZNE

 * Proszę ułóżcie pisankę z dowolnych  elementów np. małych 
klocków.
 * Zróbcie pisankowe gniotki. 
Potrzebne będą :  balony, mąka lub ryż, butelka, lejek.
Za pomocą lejka wsypujemy do butelki mąkę lub ryż, następnie 
nakładamy na butelkę balon i odwracamy butelkę. Gdy wsypie się 
mąka do balona, poproście Rodzica o zawiązanie. Ozdóbcie gniotka  
tak , by wyglądał jak pisanka. ( mazakiem ).

ĆWICZENIA RUCHOWE, 
GIMNASTYKA, ZABAWY MUZYCZNE

● Posłuchajcie piosenki pt.Znaki Wielkanocy
● https://www.youtube.com/watch?v=OCmZrAz3t-

U&ab_channel=ZoZi.TV

Wykonaj każde ćwiczenie 10 razy ;
-pajacyki,
- skoki obunóż,
- skoki na jednej nodze, 
- przysiady.

INNE DODATKOWE WSKAZÓWKI 
DLA RODZICÓW I DZIECI

Wychowawca/Nauczyciel pełni dyżur telefoniczny 
codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 
do 13 i jest do Państwa dyspozycji w razie potrzeby 
porozmawiania, wyjaśnienia, wsparcia. Zachęcam 
również dzieci do telefonicznych rozmów ze mną.

https://www.youtube.com/watch?v=OCmZrAz3t-U&ab_channel=ZoZi.TV
https://www.youtube.com/watch?v=OCmZrAz3t-U&ab_channel=ZoZi.TV

