GRUPA PRZEDSZKOLNA SŁONECZKA
20.04.2020 (poniedziałek)
W chlewiku
Zabawa z zastosowaniem rymowanki – Leciała osa
Leciała osa do psiego nosa, pies śpi.
Leciała mucha do psiego ucha, pies śpi.
Leciała sroka do psiego oka, pies śpi.
Przyleciał kruk, dziobem w bok stuk, pies hauu!
Zabawa matematyczna – W ulu – sylweta ula, żółte koła w czarne paski to pszczoły. Każde
dziecko układa i przykleja tyle kół (pszczół) ile ma kropek na ulu, lub na polecenie rodzica.
Dziecko głośno liczy ile jest pszczół.
Karty plastyczne
Wypychanie z karty naciętych częściowo pokolorowanych świnek. Kończenie kolorowania
zwierząt na różowo, przyklejanie świnkom ogonków z włóczki.
Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy mowy na podstawie wiersza B.
Szelągowskiej „Marsz dla wiosny”.
Idzie gąska po podwórku. Za nią gąski - jak po sznurku.
Idą zgodnie i gęgają, za swą mamą powtarzają.
- Gę. gę, gę, ga, ga, ga! Kto melodię taką zna?
Mama gąska zagęgała, bo powitać wiosnę chciała.
Małe gąski też gęgały, wiosnę także witać chciały.
- Gę, gę, gę, ga, ga, ga! Kto melodię taką zna?
Nagle kogut ścieżką wąską przybiegł za ostatnią gąską.
Gęgać nie potrafi wcale, za to pieje doskonale!
- Gę, gę...
Nawet kotka, choć ciut głucha, też muzyków chce posłuchać.
- Gę, gę...

21.04.2020 (wtorek)
Kogo spotkamy wiosną na wsi
Kolorowanie rysunków przedstawiających zwierzęta hodowlane. Wymień zwierzęta
hodowlane?

Słuchanie wiersza H. Bechlerowej „Na podwórku” – rozmowa na temat wysłuchanego
wiersza

Jakie zwierzęta miał Władek?
Co zrobiły zwierzęta?
Co jadły zwierzęta?
Karty pracy, cz 2, nr 33
Dzieci nazywają zwierzęta przedstawione na zdjęciach, nazwy zwierząt dzielą na sylaby
Odszukują wśród naklejek zdjęcia młodych zwierząt i naklejają, naśladują głosy zwierząt,
dorysowują kaczkom wodę i ją kolorują.
Zabawy na świeżym powietrzu – skacz na skakance.

22.04.2020 (środa)
Dbamy o przyrodę – Segregowanie śmieci
Segreguj klocki według jednej cechy (kolor, wielkość)
Słuchanie opowiadania E. Stadmϋller „Smok Segregiusz”
Smok Segregiusz był niezwykle sympatycznym bajkowym smokiem. Uwielbiał bawić się tym,
co inni uważali za śmieci. Kartonowe pudełka zamieniał w domki dla lalek albo rycerskie
zamki. Plastikowe butelki oklejał błyszczącą folią i wykorzystywał jako wieże albo robił z nich

rakiety. Kolorowe zakrętki z radością ustawiał jako pionki w grach planszowych, które sam
wymyślał. Z puszek robił grzechotki, ze starych rękawiczek – maskotki… Nigdy się nie nudził.
Zazwyczaj chodził uśmiechnięty, a gdy wpadał na jakiś kolejny zwariowany pomysł –
podskakiwał z radości. Jednego Segregiusz nie mógł zrozumieć. Gdy widział powyrzucane
byle gdzie papierowe torebki, puszki czy reklamówki, w jego oczach pojawiał się smutek.
– Czemu ludzie wyrzucają takie wspaniałe zabawki? – rozmyślał. – Jeśli już nie chcą się nimi
bawić, to przecież są pojemniki na papier, metal czy szkło. Na pewno ktoś wie, jak takie
skarby wykorzystać…O, znów ktoś pomylił trawnik ze śmietnikiem i park nie jest już taki
ładny jak był. Czy naprawdę tak trudno trafić papierkiem do kosza?
– Czy myślisz o tym samym co ja? – spytała senna wróżka Gwiazduszka, która pojawiła się nie
wiadomo skąd i przysiadła obok smoka, na parkowej ławeczce.
Segregiusz spojrzał na porozrzucane wszędzie śmieci i westchnął ciężko.
– Wymyśl jakąś zabawę, która nauczy wrzucania papierków do kosza – zaproponowała
Gwiazduszka – a ja postaram się, aby ten pomysł przyśnił się jakiemuś dziecku.
– Spróbujmy – zgodził się smok.
– Tato, tato! – zawołał Olek, gdy tylko otworzył oczy. – Śniło mi się, że wygrałem wielki
turniej.
– Rycerski? – zainteresował się tato.
– Jasne, że rycerski – kiwnął głową Olek. – Miałem na sobie srebrną zbroję, hełm z
pióropuszem i walczyłem… ze śmieciami.
– Z czym? – oczy taty zrobiły się okrągłe ze zdumienia.
– Te śmieci chciały zasypać cały świat, a ja im na to nie pozwoliłem – oświadczył dumnie
rycerz z przedszkolnej grupy Tygrysków.
– Jestem z ciebie dumny – oświadczył tato i uścisnął Olkowi prawicę.
– Ten bałagan na trawnikach to rzeczywiście problem – rozmyślał, jadąc do pracy. – Akurat
projektował nową szkołę, a jego kolega – architekt krajobrazu – głowił się nad tym, jak
urządzić plac zabaw dla przedszkolaków i park pełen atrakcji sportowych dla starszych dzieci.
– Tylko pamiętaj o koszach na śmieci – przypomniał mu tato, kiedy tylko wszedł do biura.
Pan Zbyszek kiwnął głową i po paru godzinach przyniósł gotowe szkice. Kosze w kształcie
smoków, rakiet, wież fantastycznie pasowały do sportowych boisk i huśtawek.
– Niech dorosłych uczą dzieci, gdzie wyrzucać trzeba śmieci – podsumował jego pracę tato.
Co lubił robić smok Segregiusz?
Co smuciło smoka?
Jaki sen miał Olek?
Dlaczego należy wyrzucać śmieci do kosza?

W jaki sposób możemy chronić przyrodę?
Zabawy twórcze z zastosowaniem gazet. Dzieci rolują gazetę, tworząc lunetę, dmuchają na
gazetę, zgniatają ja w kulę i podrzucają do góry, przeskakują przez gazetę obunóż, szeleszczą
nią.
Dzieci wykonują czapki z gazety techniką orgiami.
Zabawa z elementem celowania – rzut do kosza. Dziecko robi z gazety kulkę, podrzuca do
góry i stara się złapać, rzuca do kosza lub do pojemnika (ćwiczenie rzutu prawą i lewą ręką)

23.04.2020 (czwartek)
Wypoczynek w lesie i nad wodą
Obejrzyj film o lesie. Jakie zwierzęta żyją w lesie? Jakie odgłosy słychać w lesie?
Osłuchanie ze słowami i melodią piosenki pt. „Świat w naszych rękach”
https://youtu.be/pRNtFXew_VE
Ćwiczenia oddechowe – dmuchamy bańki mydlane
Burza mózgów – dlaczego zwierzęta potrzebują wody – rozmowa kierowana
Praca plastyczna (mój wymarzony las) – papieroplastyka, technika mieszana (wydzieranie,
lepienie z plasteliny, doklejanie naturalnych materiałów), las bez z śmieci ale z mieszkańcami
lasu.

24.04.2020 (piątek)
Wiosenne porządki w ogródku
Obejrzyj film na temat – jakie prace porządkowe robimy w ogródku wiosną? Jakie kwiaty
rosną w ogródku? Poznajemy narzędzia ogrodnicze (grabie, konewka, wiadra, łopaty, itp…)

Karty pracy cz2, nr 36
Dzieci odpowiadają na pytania – co robi Olek z rodziną w ogrodzie babci i dziadka?
Kończą kolorować obrazek, rysują po śladzie kwiat tulipana.

Zabawa matematyczna – Rabata z tulipanami.
Potrzebne będą – kubek z piaskiem, obrazki kwiatów tulipana naklejone na patyczki (6
sztuk), kostka do gry.
Dziecko rzuca kostką, liczba kropek na kostce odpowiada liczbie tulipanów w kubeczku,
dziecko przelicza (1 – 6).
Zrób 10 przysiadów i 10 pajacyków – Powodzenia

Pozdrawiam wszystkie dzieci i rodziców do zobaczenia 

