
Dzień dobry! 

 W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych                                    

w przedszkolu, zapraszam Rodziców do pracy z dzieckiem w domu. 

Szczegółowe scenariusze zajęć,  zabaw i  ćwiczeń będę przekazywać 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 będzie,  jeżeli będziecie przesyłać ciekawe  

prace  dzieci w formie zdjęcia lub skanu  przez Messengera, za pomocą poczty 

elektronicznej lub MMS-em, jak komu wygodnie. 

 

Tematyka zajęć: 

Tydzień I 

Krąg tematyczny: Marcowa pogoda – wiosenne przebudzenia. 
 
23.03.2020 
 

Dzień 1 W marcu jak w garncu 
 
1. Słuchanie opowiadania Małgorzaty Strękowskiej-Zaremby W marcu jak 
     w garncu.  
 2. Wykonanie pracy plastycznej „Garnek marcowej pogody”. 
 
Cele główne 
• rozwijanie mowy, 
• poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla przedwiośnia,                               
• rozwijanie sprawności manualnej, 
• dokonywanie analizy i syntezy słów, 
• rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter. 
 
Cele operacyjne 
Dziecko: 
• wypowiada się pełnymi zdaniami, 



• wymienia zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla przedwiośnia,                                                                  
• wykonuje pracę plastyczną,                                                                                                                                         
• dzieli słowa na sylaby i na głoski, układa wyrazy z alfabetu ruchomego, 
• rozpoznaje i nazywa poznane litery. 

 24.03.2020 

Dzień 2  Kolory wiosny 
 
1. Słuchanie wiersza Bożeny Głodkowskiej Wiosna i moda. 
2. Odkrywanie litery ł: małej i wielkiej. 
 
Cele główne 
• rozwijanie mowy, 
• poznawanie oznak wiosny, 
• rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słów, 
• rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter, 
• rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej. 
 
Cele operacyjne 
Dziecko: 
• wypowiada się całymi zdaniami, 
• wymienia oznaki wiosny, 
• układa modele i schematy słów: łodyga, Łatka, 
• rozpoznaje i nazywa poznane litery. 

 
25.03.2020 
 
Dzień 3  Wiosna na łące 
 
1. Zabawa matematyczna – Wiosna na łące. 
 2. Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 14. 
 
Cele główne 
• przeliczanie w zakresie 10, 
• poznawanie nazw mieszkańców łąki, 
• rozwijanie sprawności fizycznej. 
 
Cele operacyjne 
Dziecko: 
• dodaje i odejmuje w zakresie 10, 
• wymienia wybrane zwierzęta mieszkające na łące, 
• aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych. 
 

 



26.03.2020 
 

Dzień 4  Wiosenne kwiaty 
 
 1. Wiosenne kwiaty – rozmowa na temat wczesnowiosennych kwiatów. 
2. Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 14. 
 
Cele główne 
• rozwijanie mowy, 
• poznawanie przyczyn ochrony roślin, 
• rozwijanie sprawności fizycznej. 
 
Cele operacyjne 
Dziecko: 
• wypowiada się zdaniami rozwiniętymi, 
• wie, dlaczego należy chronić wybrane rośliny,                                                                                                         
• aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych. 

 

27.03.2020 

Dzień 5  Poszukiwanie oznak wiosny 
 
 1. Słuchanie opowiadania Agaty Widzowskiej Ozimina. 
 2. Nauka dowolnej piosenki o wiośnie. 
 
Cele główne 
• rozwijanie mowy, 
• utrwalanie oznak wiosny, 
• rozwijanie umiejętności wokalnych. 
 
Cele operacyjne 
Dziecko: 
• wypowiada się zdaniami rozwiniętymi, 
• wymienia oznaki wiosny, 
• śpiewa dowolną piosenkę o wiośnie. 

 

Tydzień II 

Krąg tematyczny: Wiosenne powroty. 
 

 



30.03.2020 

Dzień 1  Gdzie budować gniazdo 
 
1. Słuchanie opowiadania Hanny Zdzitowieckiej Gdzie budować gniazdo? 
2. Odkrywanie litery j: małej i wielkiej. 
 
Cele główne 
• rozwijanie mowy, 
• poznawanie nazw ptaków, 
• rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej słów, 
• rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter, 
• rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej. 
 
Cele operacyjne 
Dziecko: 
• wypowiada się zdaniami rozwiniętymi, 
• wymienia nazwy ptaków powracających do nas wczesną wiosną, 
• dzieli na sylaby i na głoski słowa: jajka, Jagoda; układa schematy i modele tych słów, 
• rozpoznaje i nazywa poznane litery. 

31.03.2020 

Dzień 2  Zadania o ptakach 
 
1. Rozwiązywanie zadań tekstowych metodą symulacji. 
2. Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 14. 
 
Cele główne 
• dodawanie i odejmowanie w zakresie 10, 
• układanie działań do podanych zadań, 
• rozwijanie sprawności fizycznej. 
 
Cele operacyjne 
Dziecko: 
• dodaje i odejmuje na konkretach w zakresie 10, 
• układa działania do podanych zadań, odczytuje je, 
• aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych. 

01.04.2020 

Dzień 3  Maszeruje wiosna 
 
1. Zabawy przy piosence Maszeruje wiosna. 
2. Wesoła wilga – praca plastyczna. 



Cele główne 
• nauka piosenki, zabawa ruchowa przy piosence, 
• rozwijanie umiejętności płynnego poruszania się w przestrzeni, 
• rozwijanie sprawności manualnej. 
• utrwalanie cech ptasich na podstawie wilgi. 
 
Cele operacyjne 
Dziecko: 
• śpiewa piosenkę, 
• porusza się rytmicznie, 
• wykonuje pracę plastyczną, 
• wymienia cechy ptasie wilgi. 

02.04.2020 

Dzień 4  Powroty ptaków 
 
1. Rozmowa o wiosennych powrotach ptaków. 
2. Robienie wiosennych porządków w ogrodzie. 
 
Cele główne 
• rozwijanie mowy, 
• budzenie zainteresowania przyrodą, 
• zachęcanie do robienia porządków w swoim otoczeniu. 
 
Cele operacyjne 
Dziecko: 
• wypowiada się zdaniami rozwiniętymi, 

• obserwuje przyrodę we wszystkich porach roku, 
• utrzymuje porządek wokół siebie. 
 
03.04.2020 

Dzień 5  Sąsiad szpak 
 
1.Słuchanie opowiadania Małgorzaty Strękowskiej-Zaremby Sąsiad szpak. 
2. Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 15. 
 
Cele główne 
• rozwijanie mowy, 
• zapoznanie z wyglądem szpaka, 
• rozwijanie sprawności fizycznej. 
 
Cele operacyjne 
Dziecko: 
• wypowiada się zdaniami rozwiniętymi, 



• omawia wygląd i zwyczaje szpaka, 
• aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych. 

 
 

Tydzień III 

Krąg tematyczny: Wielkanoc. 
 
06.04.2020 

Dzień 1  Gipsowe pisanki 
 
1. Słuchanie opowiadania Agaty Widzowskiej Gipsowe pisanki. 
2. Odkrywanie litery f: małej i wielkiej. 
 
Cele główne 
• rozwijanie mowy, 
• poznawanie zwyczajów wielkanocnych, 
• rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słów, 
• rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter, 
• rozwijanie koordynacji ruchowo-wzrokowej. 
 
Cele operacyjne 
Dziecko: 
• wypowiada się zdaniami rozwiniętymi, 
• wymienia zwyczaje związane w Wielkanocą, 
• dokonuje analizy i syntezy słów o prostej budowie fonetycznej – farby, Franek, 
• rozpoznaje i nazywa poznane litery, 
• rysuje po śladach. 
 
 

07.04.2020 
 

Dzień 2  Liczenie pisanek  
 
1. Ćwiczenia z pisankami – zabawy matematyczne. 
2. Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 15. 
 
Cele główne 
• przeliczanie i dodawanie w zakresie dziesięciu, 
• poznawanie różnych pisanek, 
• rozwijanie sprawności fizycznej. 
 
Cele operacyjne 



Dziecko: 
• liczy, dodaje w zakresie dziesięciu, 
• wie, że pisanki mogą być różnie ozdabiane, 
• aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych. 

 

08.04.2020 
 

Dzień 3  Wielkanocne zwyczaje 
 
1. Słuchanie wiersza Władysława Broniewskiego Śmigus.  
2. Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 15.  
 
Cele główne 
• rozwijanie mowy, 
• zapoznanie ze zwyczajami związanymi ze Świętami Wielkanocnymi np. oblewania się wodą  
w lany poniedziałek, 
• rozwijanie sprawności fizycznej. 
 
Cele operacyjne 
Dziecko: 
• wypowiada się zdaniami rozwiniętymi, 
• zna różne zwyczaje związane z Wielkanocą, wie, na czym polega zwyczaj oblewania się   
wodą w drugi dzień świąt, 
• aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych. 

 

Zapraszam  rodziców do współpracy. 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 

 

 


