
    

Tygodniowy plan pracy  

GRUPA SÓWKI 

tydzień 12 kwietnia – 16 kwietnia 2021 roku  

Temat kompleksowy  

WIOSNA NA WSI 

 

 

Cele operacyjne wynikające z podstawy programowej:  

 

Dziecko: 

 uważnie słucha opowiadania; 

 odpowiada na pytania dotyczące wysłuchanego tekstu; 

 przelicza stosując liczebniki główne; 

 porównuje liczebność zbiorów; 

 układa i porównuje liczę zwierząt; 

 pisze literę ż po śladzie; 

 wymienia dni tygodnia ; 

 wymienia wyrazy, w których występuje głoska ż; 

 dzieli wyrazy na sylaby; 

 wykonuje papierową krówkę, odpowiednio zaginając papier; 

 opisuje pogodę, jaka jest danego dnia; 

 śpiewa piosenkę; 

 rozwija koordynację ruchową; 

 

 

 



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: 

Dzieci słuchają opowiadania i odpowiadają na pytania. 

Link do opowiadania 

https://www.youtube.com/watch?v=OdJWW6Q0VAQ 

Pytania: 

Dokąd pojechali Olek i Ada? 

Jakie zwierzęta spotkali w gospodarstwie? 

Które zwierzątko najbardziej podobało się Olkowi? 

Jaka przygoda spotkała Adę w oborze? 

Co rozśmieszyło ciocię i dziadków? 

Karty pracy strony 62 i 63 

EDUKACJA 

MATEMATYCZNA 

 

WTOREK 

 
 

Instrukcja dla Rodzica:  

 

Zadania w kartach pracy 64-65 

W tym dniu dzieci utrwalają przeliczanie w zakresie 6. 

Potrzebujemy: 6 sylwet kaczek, 3 gęsi, 2 krowy, 4 konie, 5 

świnek, kartka, kredki w dwóch kolorach, kartoniki z 

liczbami 0-10 

Rodzic układa 6 kaczek i obok 3 gęsi. Zadaniem dziecka jest 

policzenie zwierząt i położenie odpowiedniej liczby przy 

danej grupie zwierząt.  Na kartce zaznacza jednym kolorem 

liczbę kaczek za pomocą kropek, a drugim kolorem liczbę 

about:blank


gęsi. Dziecko określa, których zwierzątek jest więcej i o ile.  

Podobne ćwiczenia wykonujemy z pozostałymi 

zwierzątkami, porównujemy: 

5 świnek, 2 krowy 

4 konie, 5 świnek 

4 konie,2 krowy 

 

 

 

MOWA  

 

ŚRODA 

Instrukcja dla Rodzica: 

 

W tym dniu porozmawiajcie z dziećmi na temat litery ż. 

Niech dzieci wymienią wyrazy, które zaczynają się na tą 

literkę i napiszą literką j w książkach z literami. Bardzo 

proszę, żeby dzieci ułożyły literę ż z patyków, kamieni lub 

innych naturalnych materiałów. 

Karta pracy strony 60- 61 

ZADANIA 

PLASTYCZNE 

/TECHNICZNE  
 

CZWARTEK 

Instrukcja dla Rodzica: 
 

Propozycja pracy plastyczno- technicznej „Łaciata krówka”- 

origami 

Do wykonania pracy potrzebne będą wycięte z papieru koła w 

kolorach białym, czarnym, zielonym, niebieska kartka papieru, 

klej i kredki. 



 

 

Zadania w kartach pracy strony 66-67 

 

ĆWICZENIA 

RUCHOWE, 

GIMNASTYKA, 

ZABAWY 

MUZYCZNE  

 

PIĄTEK 

Instrukcja dla Rodzica: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=An265-G0WOs 

Osłuchanie z melodią i tekstem piosenki „ Na podwórku” 

 

I. Na podwórku na wsi jest mieszkańców tyle, 

że aż gospodyni trudno zliczyć ile. 

Ref.: Kury, gęsi i perliczki, i indyki, i indyczki. Jest tu kwoka z 

kurczętami, mama kaczka z kaczętami. Piękny kogut Kukuryk i kot 

Mruczek, i pies Bryś. Więc od rana słychać wszędzie: kukuryku, kwa, 

kwa, gę, gę, hau, hau, miau, miau, gul, gul, gul - podwórkowy chór. 

II.  Koń kasztanek w stajni, a w oborze krowa, tam w zagrodzie 

owce i brodata koza. 

 Ref.: Kury, gęsi i perliczki... 

about:blank


III. A tu są króliki i duże, i małe, łaciate i szare, i czarne i białe. 

 Ref.: Kury, gęsi i perliczki... 

Zabawy ruchowe: 

 Zabawa sprytny kotek- rodzic umieszcza na podwórku 

lub w pokoju sznurek na wysokości kolan dziecka. 

Dziecko- kotek musi przejść pod sznurkiem i go nie 

dotknąć. 

 Zabawa „ Kury na grządkach”. Rodzic rozkłada dwa 

sznurki obok siebie. Dziecko – kura- skacze obunóż 

pomiędzy sznurkami.  

 Zabawa „ Żabka”. Rodzic rozkłada dowolne 

przedmioty, które będą udawały kwiatki. Dziecko- 

żabka skacze pomiędzy kwiatami.  

Karty pracy strony 68-69 

 

INNE 

DODATKOWE 

WSKAZÓWKI 

DLA RODZICÓW I 

DZIECI  

Wychowawca  pełni dyżur telefoniczny codziennie od 

poniedziałku do piątku w godzinach  8:00-13:00 i jest do 

Państwa dyspozycji w razie potrzeby porozmawiania, 

wyjaśnienia, wsparcia. Zachęcamy również dzieci do 

telefonicznych rozmów ze mną.  

  
 

                                                                                                                             Opracowała 

                                                                                                Agata Sosińska 

 



 


