
Program pracy 14.04 - 17.04 

 

Temat tygodnia: Wiosna na wsi 

 

Dzień 1 (zaczynamy od wtorku) ,,Zdrowie to największy skarb”: 

- Przeczytanie wiersza ,,Zdrowym być” 

- Rozmowa na temat treści wiersza 

 

 



- Zabawa ruchowa: ,,Dzieci w domu – dzieci na spacer” – na hasło rodzica ,,dzieci na spacer’’ 

dzieci biegają po pokoju. Na hasło ,,dzieci w domu” – dziecko przysiada i pokazuje rękoma 

nad głową dach 

- Rozwiązywanie zagadek: 

,,Służy do picia, do mycia, bez niej na ziemi nie byłoby życia” (woda) 

,,Używasz go na co dzień, w wodzie moczysz. Gdy nim buzię myjesz, trochę szczypie 

 w oczy’’ (mydło) 

,,Co to za maszyna? Posłuchajcie dzieci: wrzuć do niej marchewkę, a soczek wyleci” 

(sokowirówka) 

,,Latem w ogrodzie wyrósł zielony, a zimą w beczce będzie kiszony” (ogórek) 

- W oparciu o treści piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=IJz95lzBqy8  prosimy ją 

zilustrować dowolną techniką 

 

Dzień 2 ,,F jak farby”: 

- Oglądanie filmu ,,Zwierzęta z wiejskiego podwórka” i rozmowa na temat obejrzanego filmu  

https://www.youtube.com/watch?v=5cT69xkHVh8 

- Nazywanie zwierząt przedstawionych w filmie, dzielenie ich nazw na sylaby i głoski 

- Słuchanie wiersza B. Formy ,,Kolory”: 

,,Siadły dzieci przy stolikach. 

Pędzle, kartki, farby mają. 

Swe marzenia i wspomnienia 

już na papier przelewają. 

Żółty kolor wybrał Adaś, 

namalował duże słońce, 

żółty piasek, żółty płotek 

i samochód szybko mknący. 

Paweł niebieskim kolorem 

namalował groźne morze. 

https://www.youtube.com/watch?v=IJz95lzBqy8
https://www.youtube.com/watch?v=5cT69xkHVh8


Rzekę rwącą, jasne niebo, 

kwiaty także w tym kolorze. 

A czerwony lubi Ania, 

już rysuje wielkie serce 

i swą lalkę Karolinę 

w pięknej, czerwonej sukience. 

Na zielono stronę całą 

Wojtek ładnie pomalował. 

To jest łąka, na niej chętnie 

każdy by poleniuchował. 

Biały, czarny i brązowy, 

te kolory lubi Ewa. 

Czarny komin, białe kwiatki 

i brązowa kora drzewa. 

Każdy kolor jest wspaniały, 

każdy zawsze coś wyraża. 

Proszę zatem wszystkie dzieci 

często bawcie się w malarza” 

 

- Zabawa z kolorami – rodzic mówi np. ,,Żółty jak ….” a dziecko kończy wypowiedź np. 

,,kwiaty, słońce, gruszka, jabłko itd.” (pomarańczowy, niebieski, zielony, czerwony…) 

 

- Praca w książce – Karty pracy 3 str. 82-85 

 

- Zabawa ruchowa ,,Dotknij” – dziecko biega po pokoju, na hasło: kolor – dziecko zatrzymuje 

się i dotyka przedmiotu w kolorze, jaki wymienił rodzi 

 

- Wprowadzenie litery F – analiza i synteza słuchowa słowa ,,farby”: 

(Dzielimy słowo farby na sylaby, klaszcząc: FAR-BY. Następnie dzielimy je na głoski – 

dziecko wymawia każdą głoskę po kolei: F-A-R-B-Y. Pytamy dziecko, jaką głoskę słyszymy 

na początku, a jaką na końcu wyrazu. Ponadto, możemy z dzieckiem zbudować schemat 

słowa farby. Przydatne do tego będą np. kartoniki w  kolorze niebieskim i czerwonym, 

niebieskie – spółgłoski, czerwone – samogłoski) – pomocna strona: https://esylaby.pl/podzial-

na-sylaby-wyrazu-farba 

https://esylaby.pl/podzial-na-sylaby-wyrazu-farba
https://esylaby.pl/podzial-na-sylaby-wyrazu-farba


 

- Zabawa słowna: Podaj przykłady imion zaczynających się literką F np. Franek. Podaj 

przykłady wyrazów zaczynających się literką f np. foka 

- Kreślenie litery F (pisanej) – małej i wielkiej w powietrzu/na kaszy/na mące  

 

 

 

 

Dzień 3 ,,Awantura na wiejskim podwórku”: 

 

- Oglądanie teatrzyku cieni - https://www.youtube.com/watch?v=9_kx9nuZyh0 

 

- Rozmowa z dziećmi na temat treści teatrzyku 

 

- Karty pracy ,,Czytam, piszę, liczę” – str.77 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9_kx9nuZyh0


- Utrwalenie cyfry 10 – rozwiązywanie zadań tekstowych na odejmowanie w zakresie 10: 

,,Lenka miała 10 pisanek, 7 pisanek dała babci. Ile pisanek jej zostało?” – dziecko układa 

przed sobą 10 liczmanów (mogą to być kredki/zabawki/patyczki), następnie odsuwa 7 

liczmanów (10-7=3) 

,,Maja  miała 10 rzodkiewek. 5 zjadła. Ile jej zostało?” 

 

-  Karty pracy 3 – str.79 

 

- Słuchanie opowiadania ,,Awantura na wiejskim podwórku” - 

https://www.youtube.com/watch?v=UuCFX15Z1bI  

 

 

 

Dzień 4 ,,Kaczuszka”: 

 

- Słuchanie wiersza ,,Żółta kaczuszka” i rozmowa na temat jego treści - 

http://wierszykidladzieci.pl/podobinska/kaczuszka.php 

 

- Zabawa ruchowa ,,Kaczuszki” – dzieci siedzą skrzyżnie i naśladują pływanie kaczek 

(przechylają się w lewą i prawą stronę). Mama kaczka (rodzic) płynie pierwsza 

 

- Słuchanie piosenki ,,Dziadek fajną farmę miał”, dzieci włączają się do śpiewu (wyklaskują 

fragmenty piosenki) - https://www.youtube.com/watch?v=30nw6AtuGiQ 

 

- Karty pracy 3 – str.86-87 

 

- Zabawa naśladowcza ,,Na wiejskim podwórku” – na hasło rodzica np. pieski – dzieci chodzą 

na czworakach i naśladują szczekanie psa (wymieniamy zwierzęta wiejskie) 

 

- Wyprawka plastyczna nr 17 – wycinanie elementów, zaginanie ich i składanie według 

wzoru 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UuCFX15Z1bI
http://wierszykidladzieci.pl/podobinska/kaczuszka.php
https://www.youtube.com/watch?v=30nw6AtuGiQ


Uwaga! Dodatkowe prace dla chętnych, które znajdują się w załączniku można 

wydrukować, a następnie założyć teczkę, w której będzie można je gromadzić. Kiedy 

dzieci wrócą do przedszkola, pochwalą się swoimi pracami.  

Proszę pamiętać, że chętne osoby także mogą przesyłać zdjęcia dodatkowych prac na 

przedszkolnego e-maila. 

 

 

 

Drodzy Rodzice, proszę pamiętać, że: 

- Kolejność wykonywania dni jest dowolna 

- Program zajęć z wszystkimi pomocami dydaktycznymi jest także dostępny na stronie 

internetowej Punktu Przedszkolnego ,,Plastuś” w zakładce ,,Grupa – Sówek” 

- Prosimy o wysłanie zdjęć z wykonanych kart pracy, prac plastycznych, zadań dla 

chętnych na adres: ppplastus@gmail.com z dopiskiem imienia i nazwiska dziecka + 

grupa Sówek 

- Zadania będą przesyłane na Państwa e-maile w każdy poniedziałek  

- Wykonane prace prosimy wysyłać do piątku każdego tygodnia 

- W razie wątpliwości, prosimy kontaktować się z Panią Grażyną Słotą – 695270955 

 

 

 

       Serdecznie pozdrawiamy  

     Grażyna Słota – Wychowawczyni grupy ,,Sówek” 

   Karolina Szczepaniak – Nauczyciel wychowania przedszkolnego 
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