
Dzień dobry! 

W związku z przedłużeniem kształcenia na odległość w szkołach                                  

i przedszkolach do 26.04.2020 r., zapraszam Rodziców do dalszej pracy                             

z dzieckiem w domu. Szczegółowe scenariusze zajęć,  zabaw i  ćwiczeń będę 

przekazywać, tak jak do tej pory,  przez Messengera, na utworzonej 

konwersacji  grupowej  „ Przedszkole 19/20” lub prześlę  pocztą elektroniczną 

na podany przez rodziców adres  e-mail. Materiały te można wykorzystać                                      

w całości lub we fragmentach. Można je też dowolnie modyfikować wg inwencji 

Rodzica. Prześlę również inne  materiały  i pomoce, zdjęcia,  filmy do 

wykorzystania w zabawach z dziećmi. Wytwory pracy dzieci należy gromadzić         

w oddzielnej teczce i przynieść z sobą, gdy wrócimy  do przedszkola.  Miło mi 

było,  jak  przysyłaliście  prace  swoich  dzieci, te „dziecięce dzieła sztuki”, gdy 

pokazywaliście ich osiągnięcia i sukcesy. Jeżeli macie taką możliwość róbcie to 

nadal,  przysyłajcie ciekawe prace dzieci  w formie zdjęcia lub skanu  przez 

Messengera, za pomocą poczty elektronicznej lub MMS-em.  

 

Tematyka zajęć: 

Tydzień IV 

Krąg tematyczny: Wiosna na wsi. 
 
15.04.2020 
 

Dzień 1 Uparty kogut 

 
1. Słuchanie opowiadania Małgorzaty Strękowskiej-Zaremby Uparty kogut. 
2. Odkrywanie litery ż: małej i wielkiej. 
 
Cele główne 
• rozwijanie mowy, 
• poznawanie zwierząt z wiejskiego podwórka, 
• rozwijanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej, 
• rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter, 
• rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej. 
Cele operacyjne 
Dziecko: 
• wypowiada się zdaniami rozwiniętymi, 



• rozpoznaje i nazywa wybrane zwierzęta z wiejskiego podwórka, 
• układa schematy i modele słów: żubry, Żaneta, 
• rozpoznaje i nazywa poznane litery, 
• rysuje po śladach rysunków. 

16.04.2020 

Dzień 2  Tyle stóp, tyle kroków 
 
1. Długi, krótki – ćwiczenia w mierzeniu długości. 
2. Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 16. 
 
Cele główne 
• rozwijanie umiejętności mierzenia, 
• mierzenie długości stopami, krokami, 
• rozwijanie sprawności fizycznej. 

Cele operacyjne 
Dziecko: 
• dostrzega, że – mimo różnic w ułożeniu – drogi są nadal tej samej długości, 
• mierzy dywan stopa za stopą, krokami, 
• aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych. 

17.04.2020 

Dzień 3  Na podwórku 
 
1. Zabawy przy piosence o zwierzętach z wiejskiego podwórka. 
2. Zwierzęta z wiejskiego podwórka – malowanie farbami na porowatym 
podłożu. 
 
Cele główne 
• rozwijanie szybkiej reakcji na ustalone sygnały, 
• rozwijanie umiejętności stosowania różnego metrum podczas rytmizowania tekstu, 
• rozwijanie sprawności manualnej, 
• poznawanie nowej techniki plastycznej. 
 
Cele operacyjne 
Dziecko: 
• reaguje ustalonymi ruchami na podane sygnały, 
• stosuje różne metrum podczas rytmizowania tekstu, 
• maluje sceny realne, 
• stosuje nową technikę – malowania na porowatym podłożu. 

 



20.04.2020 

Dzień 4  Makieta wiejskiego podwórka 
 
1. Po co hodujemy zwierzęta – ćwiczenia i zabawy. 
2. Wykonanie makiety wiejskiego podwórka. 
 
Cele główne 
• poznawanie produktów otrzymywanych od zwierząt z wiejskiego podwórka, 
• utrwalanie nazw zwierząt z wiejskiego podwórka, 
• rozwijanie sprawności manualnej, 
• zachęcanie do wspólnego działania z rodzeństwem, rodzicami. 
Cele operacyjne 
Dziecko: 
• wymienia produkty otrzymywane od zwierząt z wiejskiego podwórka, 
• rozpoznaje i nazywa zwierzęta z wiejskiego podwórka, 
• wspólnie wykonuje makietę wiejskiego podwórka. 
 

21.04.2020 

Dzień 5  Wiosenne prace na wsi 
 
1. Rozmowa na temat wiosennych prac na wsi. 
2. Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 16. 
Cele główne 
• rozwijanie mowy, 
• poznawanie narzędzi ogrodniczych potrzebnych na wsi i ich zastosowania, 
• rozwijanie sprawności fizycznej. 
 
Cele operacyjne 
Dziecko: 
• wypowiada się zdaniami rozwiniętymi, 
• rozpoznaje i nazywa wybrane narzędzia ogrodnicze potrzebne na wsi, wyjaśnia ich 
zastosowanie, 
• aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych. 

 

Tydzień V 

Krąg tematyczny: Dbamy o przyrodę. 
 
22.04.2020 

Dzień 1  Strażnicy przyrody 



1. Słuchanie wiersza Agaty Widzowskiej Strażnicy przyrody. 
2. Odkrywanie litery h: małej i wielkiej. 
 
Cele główne 
• rozwijanie mowy, 
• kształtowanie postaw proekologicznych, 
• rozwijanie analizy i syntezy słuchowej, 
• utrwalanie poznanych liter, 
• rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej. 
Cele operacyjne 
Dziecko: 
• wypowiada się zdaniami rozwiniętymi, 
• wypowiada się na temat dbania o lasy, 
• układa schematy i modele słów: hamak, Hubert, 
• rozpoznaje i nazywa poznane litery, 
• rysuje po śladach rysunków. 

23.04.2020 

Dzień 2  Jak dbać o przyrodę 
 
1. Klasyfikowanie z użyciem kart logicznych. 
 2. Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 16. 
 
Cele główne 
• rozwijanie umiejętności klasyfikowania, 
• rozwijanie umiejętności liczenia, 
• rozwijanie sprawności fizycznej. 
Cele operacyjne 
Dziecko: 
• segreguje obrazki kwiatów według koloru, wielkości, kształtu, 
• liczy w dostępnym mu zakresie, 
• aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych. 

24.04.2020 

Dzień 3  Lis i lornetka 
 
1. Słuchanie opowiadania Agaty Widzowskiej Lis i lornetka. 
 2. Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 16. 
 
Cele główne 
• rozwijanie mowy, 
• kształtowanie postawy proekologicznej, 
• rozwijanie sprawności fizycznej. 
Cele operacyjne 



Dziecko: 
• wypowiada się zdaniami rozwiniętymi, 
• dba o przyrodę, 
• aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych. 

Zapraszam  rodziców do dalszej  współpracy, do dzielenia się swoimi 

pomysłami, propozycjami,  uwagami, tak jak do tej pory. W razie wątpliwości 

proszę  o kontakt telefoniczny, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub 

Messengera.  Jestem do Państwa dyspozycji. 

                 Pozdrawiam i życzę miłej zabawy z dzieckiem! 

                                          Irena Koziarz 

 

Numer telefonu:  698 753 234 

e-mail:   sigma64@o2.pl 

 

 

 

 


