
   

Tygodniowy plan pracy 

GRUPA SÓWKI

tydzień 6 kwietnia – 9 kwietnia 2021 roku 

Temat kompleksowy 

WIOSENNE POWROTY

Cele operacyjne wynikające z podstawy programowej: 

Dziecko:

 uważnie słucha opowiadania;

 przelicza stosując liczebniki główne;

 porównuje liczebność zbiorów;

 określa położenie ptaka;

 pisze literę j po śladzie;

 układa określony rytm;

 wymienia dni tygodnia ;

 wymienia wyrazy, w których występuje głoska j;

 dzieli wyrazy na sylaby;

 wykonuje papierowego bociana;

 opisuje pogodę, jaka jest danego dnia;

 śpiewa piosenkę;

 rozwija koordynację ruchową;

 

KALENDARZ 
POGODY 

Jaka jest pora roku?



codziennie
Jaki jest dzisiaj dzień tygodnia?

Opowiedz o tym jaka dzisiaj jest pogoda, czy świeci słońce, 

jest ciepło czy zimno? 

WIERSZYK/
OPOWIADANIE/
BAJKA

PONIEDZIAŁEK
EDUKACJA 
MATEMATYCZNA

WTOREK

Instrukcja dla Rodzica: 

Zadania w kartach pracy 47-49

W tym dniu dzieci określają położenie  ptaków względem 

drzewa.

Rodzice poproście dziecko o narysowanie drzewa na środku 

kartki A4. Przygotujcie sylwety ptaków , np.: bociana, 

jaskółki, skowronka, szpaka itp. Następnie poproście 

dziecko, żeby umieściło ptaka w odpowiednim miejscu np.;

Bocian stoi pod drzewem po lewej stronie.

Skowronek lata nad drzewem.

Jaskółka siedzi na gałęzi po prawej stronie.

Szpak stoi przed drzewem. 

W tym zadaniu polecenia mogą być dowolne, wymyślone 

przez rodzica.

Przy wypełnianiu kart pracy, poćwiczcie z dziećmi 

przeliczanie ptaków w pętlach.



MOWA 

ŚRODA

Instrukcja dla Rodzica:

W tym dniu porozmawiajcie z dziećmi na temat litery j.

Niech dzieci wymienią wyrazy, które zaczynają się na tą

literkę i napiszą literką j w książkach z literami.

Następnie niech dzieci wysłuchają opowiadania link poniżej

https://www.youtube.com/watch?v=YJyAgbzyQg4

Karta pracy strona 46
ZADANIA 
PLASTYCZNE
/TECHNICZNE 

CZWARTEK

Instrukcja dla Rodzica:

Propozycja pracy plastyczno- technicznej Bocian w locie.

Do wykonania pracy potrzebne będą papierowe talerzyki, 

plastikowe łyżeczki, czerwony papier. Dzieci wykonują jednego 

bociana.

Zadania w kartach pracy strony 40-42

ĆWICZENIA 
RUCHOWE, 
GIMNASTYKA, 
ZABAWY 
MUZYCZNE 

Instrukcja dla Rodzica:

Osłuchanie z melodią i tekstem piosenki „ Witaj boćku”

https://www.youtube.com/watch?v=MXOs1LGO1JM

Witaj boćku 

https://www.youtube.com/watch?v=MXOs1LGO1JM


PIĄTEK Witaj boćku, kle-kle, witaj nam bocianie, 

Wiosna ci szykuje, Wiosna ci szykuje 

Żabki na śniadanie.

 Kle-kle boćku, kle-kle, Usiądź na stodole, 

Chłopcy ci szykują, Chłopcy ci szykują 

Gniazdo w starym kole. 

Kle-kle boćku, kle-kle, witamy cię radzi, 

Gdy zza morza wrócisz, Gdy zza morza wrócisz, 

Wiosnę nam sprowadzisz.

Zabawy ruchowe:

 Zabawa z piłką- dziecko chodzi po kole w rytmie 

piosenki „ Witaj, boćku”, podrzuca oburącz piłkę 

wysoko do góry i stara się ją złapać.

 Dziecko siedzi z wyprostowanymi złączonymi nogami,

trzymając piłkę przy biodrach. Zadaniem dziecka jest 

toczenie piłki wokół bioder i wyprostowanych nóg. 

Wykonujemy trzy powtórzenia na każdą ze stron.

 Dziecko chodzi na czworakach i toczy piłkę czołem do

celu wskazanego przez rodzica.

Karty pracy strony 43-45



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


