
   

Tygodniowy plan pracy 

GRUPA SÓWKI

tydzień 29 marca – 2 kwietnia 2021 roku 

Temat kompleksowy 

WIELKANOC

Cele operacyjne wynikające z podstawy programowej: 

Dziecko:

 uważnie słucha opowiadania;

 udziela odpowiedzi na pytania;

 przelicza stosując liczebniki główne;

 ilustruje treść zadania;

 układa określony rytm;

 wymienia dni tygodnia ;

 wymienia wyrazy, w których występuje głoska f;

 dzieli wyrazy na sylaby;

 formułuje życzenia świąteczne;

 wykonuje wielkanocną pisankę;

 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: 

Przeczytajcie dziecku opowiadanie. Następnie zadajcie do 

niego pytania.

S. Karaszewski ,,Wielkanocny koszyczek ”

Święta Wielkanocne tego roku Olek i Ada wraz z rodzicami i 

dziadkami spędzali na wsi, w domu pradziadków. Stał tam pod lasem 

dom murowany. Dom miał strych i piwnice. A w domu tym był duży 

pokój z piecem kaflowym. A w pokoju stał okrągły stół, dębowy. A na 

stole biały obrus, haftowany cały. Na stole dębowym stał koszyczek 

wiklinowy. A w koszyczku wiklinowym, na serwetce leżały pisanki- 

kraszanki, wielkanocne malowanki.  Obok pisanek – kraszanek stał 

cukrowy baranek, stał żółty kurczaczek, obok babka łaciata, gruba jak 

beczka, i sól w solniczce w kształcie jajeczka. Rosła też rzeżucha 

zielona, wędzonka dobrze uwędzona nęciła psa i kota, myszkę i kuną 

zza płotu.

Zawitał ksiądz do dzieci , koszyk z wikliny poświęcił. Kropidło w  

miseczce utopił, święconą wodą pokropił wszystkich mieszkańców 

koszyka.

Mieszkańcy, pokropieni wodą święconą, poczuli się jakby byli 

świętymi. Jakby aureola wyrosła nad nimi i uczyniła wszystkich 

świętymi! A potem zaczęli krzyczeć jeden na drugiego.  Czy dla 

święconego nie ma nic świętego?

- My jesteśmy najważniejsze!- chełpiły się pisanki- kraszanki.- Przy 

wielkanocnym stole świąteczni goście się nami dzielą i składają 



życzenia! Bez pisanek nie byłoby świąt wielkanocnych!

- Beee, to ja jestem najważniejszy !- zabeczał cukrowy baranek. – 

Jestem biały i słodki,  jestem symbolem poświęcenia, ofiary za innych, 

dobroci i czystości! Beze mnie nie byłoby świąt wielkanocnych!

- Pi, pi, pi , to ja jestem najważniejszy! – pisnął kurczaczek- Jestem 

symbolem nowego życia , które po mrocznej zimie odradza się na 

nowo! Jak małe pisklęta, które wiosną wykluwają się z jaj!

- Wszyscy jesteście w błędzie!- huknęła babka- Ja jestem 

najważniejsza, bo właśnie po mnie wyciągają się ręce stołowników! 

Beze mnie nie ma świąt wielkanocnych!

- Nieprawda, to my jesteśmy najważniejsi!- krzyknęli chleb i sól- Gości

zawsze wita się chlebem i solą. Bez nas nikt nie zapraszałby gości nie 

byłoby prawdziwych świąt wielkanocnych!

- Co też wygadujecie!- zaperzyła się rzeżucha- Z moich ziarenek 

wyrastają zielone łodygi, pełne witamin. Daje przykład innym 

roślinom, aby jak najszybciej zazieleniły się na polach , szybko rosły, 

dojrzewały i dawały obfity plon.  Bez szybko budzącej się przyrody, 

bez rzeżuchy nie ma Wielkanocy!

- Wszyscy mówicie nieprawdę!- ryknęła wędzonka- Czy mogą być 

święta bez wędzonki? Beze mnie nie ma świąt wielkanocnych, nie ma 

żadnych świąt! 

- Jak to, a Wigilia?- spytał baranek.

Wędzonka się obraziła i nic nie powiedziała więcej.

To, co później się działo, nie miało nic wspólnego ze świętami ani 

nastrojem świątecznym. W koszyczku wiklinowym rozgorzała 

prawdziwa bitwa: nie tylko na słowa, ale na co się tylko dało. 

Milczeniem pomińmy kto, czym i jak. Po zażartej kłótni nikt nie 

wyszedł z tej awantury cało. Gdy dzieci weszły do pokoju, zobaczyły w

koszyczku istne pobojowisko. 

- Co tu się mogło stać?

- Kto to zrobił?



Pierwsze podejrzenie padło na kota. A kot grzecznie siedział na kanapie

i lizał różowym języczkiem futerko.  Nie wyglądał na sprawcę 

spustoszenia w koszyku.

Następnym podejrzanym był pies. Ale pies grzecznie spał w budzie i 

nie wchodził do domu. Dzieci podejrzewały mysz, ale mysz 

zostawiłaby ślady ząbków na wędzonce. Dzieci pomyślały o kunie, ale 

okna i drzwi były zamknięte. Jak mogłaby się dostać do pokoju? 

- Musimy naprawić zniszczenia!- postanowiły dzieci. Potłuczoną 

pisankę- kraszankę skleiły przezroczystym plasterkiem. Odłamany róg 

cukrowego baranka przykleiły scukrzonym miodem. Wyprostowały 

pogniecioną rzeżuchę. Pozbierały wysypaną sól i dokleiły 

kurczaczkowi urwany dziób. Przewróciły na drugą stronę wędzonkę, 

żeby nie było widać szkody. Poukładały równo porozrzucane kromki 

chleba. Jeszcze poprawiły koronkową serwetkę. Gdy świąteczni goście 

zasiedli przy stole, wszystko było w należytym porządku i ani śladu po 

niedawnej kłótni.

Pytania do opowiadania:

 Gdzie Olek i Ada spędzali Wielkanoc?

 Co znajdowało się w wielkanocnym koszyczku?

 O co pokłócili się Mieszkańcy koszyka?

 Jak oceniasz zachowanie mieszkańców wielkanocnego

koszyczka?

 Kto z nich miał rację?

 Kto był podejrzany o bałagan w koszyku? 

 Jak Olek i Ada naprawili szkody?

EDUKACJA 
MATEMATYCZNA

WTOREK

Instrukcja dla Rodzica: 

W tym dniu bawimy się matematyką wykorzystując do tego 

karty świąteczne lub kartki w kształcie prostokąta ( 10 sztuk).



Propozycje zadań:

Budowanie domku

Dzieci budują domek z jak największej liczby kart 

świątecznych. Następnie liczą, ile kart wykorzystały w tym 

celu.

Rytmy

Rodzic wyklaskuje dowolny rytm. Dzieci układają rytm z 

kart. Przerwa w wyklaskiwaniu to odstęp między kartami. 

W drugiej rundzie rodzic może wystukiwać rytm palcami o 

stół, w następnej tupać nogami itp. 

Zadanie

Dzieci ilustrują treść zadania i podają rozwiązanie.

Mama postanowiła wysłać kartki z życzeniami do babci Zosi,

cioci Krysi, wujka Edka i pradziadka Adama. (Dzieci

układają odpowiednią liczbę kart). Niestety, zabrakło jej

jednego znaczka. Odłożyła więc jedną kartę na bok i poszła

do skrzynki pocztowej, tylko z tymi, na których były znaczki.

Ile kart mama wrzuciła do skrzynki?  

MOWA 

ŚRODA

Instrukcja dla Rodzica:

W tym dniu porozmawiajcie z dziećmi na temat litery f.

Niech dzieci wymienią wyrazy, które zaczynają się na tą

głoskę, podzielą je na sylaby.  Zapoznajcie dzieci z

wyglądem litery f, niech napiszą ją palcem w rozsypanej

mące lub soli. Mogą ułożyć literę z fasoli lub grochu.



Składamy sobie życzenia

Do tego zadania potrzebne będą misie , lalki lub inne

zabawkowe postaci. Wspólnie z dziećmi zastanówcie się,

czego mogą sobie życzyć poszczególni członkowie rodziny.

Dzieci niech wybiorą dwie zabawki i manipulując nimi,

mówią świąteczne życzenia, jakie składać sobie mogą np.:

mama-tacie, babcia-dziadkowi, siostra- bratu, babcia-

wnuczkowi/wnuczce itd.

ZADANIA 
PLASTYCZNE
/TECHNICZNE 

CZWARTEK

Instrukcja dla Rodzica:

Propozycja pracy plastyczno- technicznej przestrzennej 

„ Wielkanocna pisanka” . Do wykonania zadania potrzebujemy : 

styropianowe jajko, farby, cekiny, kolorowy papier itd. Dzieci 

wykonują wielkanocną pisankę wg własnego pomysłu.

DLA CHĘTNYCH: Wielkanocny koszyczek 

Dzieci mogą zaprezentować przygotowany przez nich 

wielkanocny koszyk.
ĆWICZENIA 
RUCHOWE, 
GIMNASTYKA, 
ZABAWY 
MUZYCZNE 

PIĄTEK

Instrukcja dla Rodzica:

Osłuchanie z melodią i tekstem piosenki „ Kłótnia w koszyku

wielkanocnym”



Wielkanocna kłótnia
Posłuchajcie tylko ile było krzyku,

Gdy się pokłóciły zwierzęta w koszyku:

Malutkie kurczątko, bielutki baranek,

Brązowy zajączek i kilka pisanek.

Ref: Kurczątko piszczy pi pi pi,

baranek beczy bee bee bee,

zajączek skacze kic kic kic,

pisanki wesoło śmieją się.

Żółciutkie kurczątko macha skrzydełkami:

Jestem najpiękniejszy, miękki jak aksamit,

mam czerwony dziobek i czerwone nóżki

Falujące piórka, tak jak u papużki.

Co ty opowiadasz? –  dziwi się baranek:

Jestem cały z cukru, mam cukrową mamę,

Dzieci na mój widok bardzo się radują

I z mojego grzbietu cukier oblizują.

Brązowy zajączek śmieje się wesoło:

Jestem z czekolady – opowiada wkoło,

Właśnie mnie najbardziej uwielbiają dzieci,

Już na sam mój widok dzieciom ślinka leci.

Dlaczego tak głośno kłócą się zwierzątka?

Dziwi się pisanka zielona jak łąka.

Dziwią się pisanki żółte i czerwone,

Brązowe, różowe, szare, posrebrzone.

https://www.youtube.com/watch?v=cAKlPIpTJTI&t=30s

Zabawy ruchowe:

 Zabawa „ Zające na łące”- rodzic układa rów ze 

skakanki, dziecko- zając- skacze swobodnie po łące. 

na hasło „ Rów!” dziecko obunóż przeskakuje przez 

skakankę.



 Zabawa z jajkiem  - dzieci pokonują tor (skakankę) z 

łyżką w ustach , na której rodzic układa piłeczkę 

pingpongową lub ugotowane jajko.

 Zabawa „ Kurczęta w koszyku”- dziecko formuje kulki

z żółtego papieru ( kurczęta). Rodzic ustawia 

koszyczek w niedalekiej odległości od dziecka. 

Zadaniem dziecka jest wrzucenia kurczątek do 

koszyczka. 

INNE 
DODATKOWE 
WSKAZÓWKI 
DLA RODZICÓW I
DZIECI 

Wychowawca  pełni dyżur telefoniczny codziennie od 

poniedziałku do piątku w godzinach  9:00-12:00 i jest do 

Państwa dyspozycji w razie potrzeby porozmawiania, 

wyjaśnienia, wsparcia. Zachęcamy również dzieci do 

telefonicznych rozmów ze mną. 

                                                                                                                             Opracowała

                                                                                                Agata Sosińska


