PLAN PRACY - GRUPA „RUMIANKI”
Temat tygodnia: W gospodarstwie.
30.03-03.04

PLANSZE PRZEDSTAWIAJĄCE ZWIERZĘTA NA WSI:
https://przedszkolankowo.pl/2017/03/26/mieszkancy-wsi-plansze/
Dzień 1
„Na wsi”

„W gospodarstwie wiejskim” – słuchanie wiersza Joanny Myślińskiej
W gospodarstwie u mych dziadków,
rośnie mnóstwo pięknych kwiatków
i zwierzątek też jest wiele:
pięć koników, jedno cielę,
cztery kurki i trzy kaczki,
owieczka, dwa prosiaczki.

Rozmowa na temat wiersza:
- Co to jest gospodarstwo wiejskie?
- Jakie zwierzęta wystąpiły w wierszu?
- Jakie znacie inne zwierzęta mieszkające na wsi?

„Klaśnij, tupnij, podskocz” – zabawa matematyczno – ruchowa z wykorzystaniem
kostki/palców
Zadaniem dziecka jest przeliczyć ile jest oczek na kostce/palców i tyle razy wykonać
polecenie
- Klaśnij np. 5 razy (pokazujemy dziecku 5 oczek na kostce lub 5 palców)
- Tupnij np. 3 razy (pokazujemy dziecku 3 oczka na kostce lub 3 palce)
- Podskocz np. 2 razy (pokazujemy dziecku 2 oczka na kostce lub dwa palce)
Zabawę można modyfikować według uznania np. poprosić dziecko, żeby wykonało: pajacyki,
skłony, przysiady.

„Liczymy zwierzęta” – przeliczanie i kolorowanie zwierząt
Karty pracy str. 8 lub karta pracy do druku zamieszczona poniżej (identyczna jak w książce).

Dzień 2
„W gospodarstwie”

„W kurniku” – słuchanie wiersza Anny Bayer, ćwiczenia ortofoniczne
Dzieci naśladują odgłosy wydawane przez zwierzęta z wiersza: ko, kwa, gul.

Już od rana gwar, gdakanie,
ryki, piania, gulgotanie.
O co dzisiaj tyle krzyku?
Sprawdź, kto mieszka w tym kurniku.

W tym kurniku mieszka kura.
Kura zawsze nosi pióra,
grzebie nóżką, jajka znosi,
ko, ko gdacze kiedy prosi.

Tutaj również mieszka kaczka,
nosi piórka zamiast fraczka,
bose nóżki krzywo stawia,
kwa, kwa, kwacze gdy rozmawia.

Pośród ptactwa indyk mieszka
gul, gulgocze ten koleżka.
Sznur korali ma pod brodą,
są czerwone zgodnie z modą.

Piosenka: https://www.youtube.com/watch?v=QPqALIknKwY

Zabawa ruchowa do tekstu:
- Nastał ranek, z kurnika wychodzi kura, kogut i indyk (dzieci maszerują, naśladują odgłosy
ptactwa domowego):
• kury - ko, ko, ko
• indyk - gul, gul, gul
• kogut - kukuryku
- Zatrzymują się, machają skrzydłami (wykonywanie ruchów rękami)
- Rozglądają się czy gospodarz niesie dla nich ziarno (wykonanie skrętów szyi w prawą i lewą
stronę)
- Kogut wskoczył na płot (wykonywanie podskoków obunóż)
- Gospodarz sypie ziarno (skłony w przód)
- Zwierzęta się najadły. Odpoczywają ciekawie się rozglądając (przejście do leżenia na
brzuchu, unoszenie głowy jak najwyżej, spoglądanie raz w jedną, raz w drugą stronę)
- Zapadają w drzemkę, leżą na jednym boku, po chwili odwracają się na drugi bok
(przechodzą z leżenia na prawym boku do leżenia na lewym boku)
- Zbliża się wieczór, zwierzęta wracają do obory (chód na czworakach).

Propozycja: Wykonanie zwierzątka/zwierzątek z rolek po papierze.

Dzień 3
„Odgłosy na wiejskim podwórku”

Słuchanie odgłosów wiejskich zwierzą i odgadywanie kto je wydaje:
https://www.youtube.com/watch?v=3oE8dF4HPAE
„Rozmowy zwierząt” – słuchanie wiersza Anny Surowiec, utrwalanie odgłosów zwierząt.
Dzieci słuchają wiersz i mają za zadanie zapamiętać jak najwięcej zwierząt występujących w
wierszu.

1. W gospodarstwie już od rana
rzecz się dzieje niesłychana.
Obudziły się zwierzęta
i dyskusja rozpoczęta.

5. Na to kaczka kwacze tak:
kwa, kwa, kwa. Kwa, kwa, kwak
idź do rzeki umyj ryjek
będziesz ładna tak, tak, tak.

2. Kukuryku! Kukuryku!
Kto tak pieje przy kurniku?
A to kogut: kukuryku!
Woła kury do kurnika.

6. Usłyszała to też krowa,
zaryczała: muuu, muuu, muuu.
Słuszne rady dajesz tu,
wiec się umyj świnko już.

3. Ko, ko, ko. Ko, ko, ko, a to kto?
To jest kura - złotopióra.
Grzebie w ziemi pazurkami
szuka miejsca z robaczkami.

7. Konik zarżał i ha, ha, ha.
Tak skończyła się historia ta.

4. Kwi, kwi, kwi, kwiczy świnka,
co różowy ryjek ma,
kwi, kwi, kwi, cha, cha, cha.
Kto tak czysty jest jak ja?

Zabawa ruchowa do znanej dzieciom piosenki:
https://www.youtube.com/watch?v=zW1_ANe0l94

„Kogut” – karta pracy do druku, rysowanie linii po śladzie i kolorowanie.

Dzień 4
„O jakim zwierzątku mówię?”

„Zwierzęta mieszkające na wsi” – rozwiązywanie zagadek słownych

Jestem różowa, tłusta i kwiczę,
kiedy w chlewiku zapasy ćwiczę. (świnia)

Ma skrzydełka dwa,
mówi: kwa, kwa, kwa. (kaczuszka)

Spotkasz go w stajni albo zagrodzie,
a jego ogon zawsze jest w modzie. (koń)

Mogę, gdy zechcę, dać dla człowieka
nawet wiaderko pysznego mleka. (krowa)

Za każde jajko, małe i duże,
podziękuj, proszę, gdaczącej… (kurze)

Jestem biała, jak wąż syczę,
tyle razy, że nie zliczę
i lubię chodzić gęsiego
czy wiesz kim jestem, kolego? (gęś)

Mam na sobie same loczki,
futro białe jak obłoczki,
a gdy czegoś mi się chce
mówię tylko: me, me, me. (owca)

„Gdzie jest zwierzątko?” - utrwalenie położenia przedmiotu w przestrzeni: na, pod, za,
obok.
Do wykonania tego zadania będzie nam potrzebna maskotka/figurka zwierzątka oraz krzesło.
Rodzic kładzie maskotkę na, pod, za, obok krzesło. Zadaniem dziecka jest określenie gdzie
znajduje się maskotka np. pod krzesłem itd.

Karta pracy do druku:

„Konik na biegunach” – zabawa ruchowa.
Dzieci kładą się na brzuchu, łapią się za stopy i tworzą „kołyskę”. Poruszają się w przód i w
tył.

Dzień 5
„Mamy i ich dzieci”

„Czarna krowa” – słuchanie wiersza Doroty Kossakowskiej.
Na zielonej łące
leży czarna krowa.
Trawy się najadła,
przed słońcem się chowa.
Leży najedzona
i tak myśli sobie,
z tej zielonej trawy
białe mleko zrobię.
Z mleka będą sery,
masło i śmietana.
Chcą je kupić ludzie
od samego rana.
Wiedzą, że są zdrowe,
smaczne i sycące.
Przecież są od krowy
co chodzi po łące.

„Tylko nic nie mówcie krowie” - wiersz Haliny Szayerowej.
Nabiał - produkt, smaczny, zdrowy
Dostajemy go od krowy
Tylko nic nie mówcie krowie
Jak się krowa o tym dowie,
To się jej przewróci w głowie
I gotowa narozrabiać
I przestanie nabiał dawać,
Czyli: mleko, masło , sery i śmietanę na desery!

Rozmowa z dziećmi na temat wierszy:
- Co daje nam krowa?
- Co można zrobić z mleka?
- Co nazywamy nabiałem?

Propozycja pracy plastycznej:
https://supersimple.com/article/handprint-cows/

„Mamy i ich dzieci” – zapoznanie z nazwami dzieci zwierząt.
Krowa – cielę
Klacz – źrebię
Świnia – prosiątka
Koza – koźlę
Owca – jagnię
Kura - kurczęta

„Zwierzęta i ich dzieci” – nazywanie zwierząt i łączenie dzieci z ich rodzicami.
Karty pracy str. 9 lub karta pracy do druku poniżej (identyczna jak w książce).

Temat tygodnia: Wielkanoc.
06.04 – 10.04

Dzień 1
„Zwyczaje i tradycje świąteczne”

Zapoznanie dzieci ze świątecznymi tradycjami:
,,Pisanki”
Pisanki, pisanki, jajka malowane
Nie ma Wielkanocy bez barwnych pisanek
Pisanki, pisanki, jajka kolorowe
Na nich malowane bajki pisankowe
Na jednej kogucik, a na drugiej słońce
Śmieją się z trzeciej laleczki tańczące
Na czwartej kwiatuszki, a na piątej gwiazdki
Na każdej pisance piękne opowiastki.
"Śmigus-dyngus"
Wie o tym i Tomek i Ewa,
że w śmigus się wszystkich oblewa.
Ale czy trzeba Pawełka
oblewać z pełnego kubełka?
Wystarczy małym kubeczkiem
dla żartu, dla śmiechu, troszeczkę.
Bo gdy wiatr chmurkę przywieje
i tak wszystkich was deszczem
poleje.

„Wielkanocny koszyczek”
Świąteczny koszyczek
Pięknie wystrojony
W bielutkie koronki
Bukszpany zielone.
A w nim są pisanki
Farbą okraszane,
słodziutkie babeczki
lukrem oblepione.
Tulą się do siebie
dwa małe zajączki,
zajadają listki
z rzeżuchowej łączki.
Nagle w środku kosza
Gwar się podniósł wielki,
potrawy się kłócą
kto jest najważniejszy.
Jajko się rozpycha,
to już wszyscy wiedzą,
że mnie jako pierwsze
na śniadanie zjedzą.
A biała kiełbaska
Mówi bardzo skromnie,
Jestem najsmaczniejsza,
Nie zapomnij o mnie.
Mała kromka chleba
Do soli tak szepcze:
Wiesz, wszystkie potrawy
Z tobą są smaczniejsze.
Baranek zawołał
i wszystkich zaskoczył:
ja jestem symbolem
tych Świąt Wielkiej Nocy!
Rozmowa z dziećmi na temat wierszy:
- Jak przygotowujemy się do Wielkanocy?
- Czym jest śmigus-dyngus?
- Co wkładamy do wielkanocnego koszyczka?
- Co jest symbolem Świąt Wielkanocnych?

„Świąteczne porządki” – zabawa ruchowa.
Dzieci naśladują ścieranie kurzu z szafek, które są nisko, wysoko, odkurzanie dywanu,
zmywanie podłogi.
Karta pracy do druku:
Połącz w pary.

Dzień 2
„Kto wykluwa się z jajka?

„Kurka Czubatka i jej dzieci” – słuchanie opowiadania.
Kurka Czubatka zniosła trzy jajka. Były białe, duże i dumnie leżały w gnieździe. - Co tu
robić? Co tu robić? - myślała kurka. Gospodyni nie zabiera jajek, nie ma też małej Krysi,
która często zagląda do mojego gniazda. Może trochę posiedzę w gnieździe. I tak Czubatka
rozpoczęła wysiadywanie jajek. Jej pióra nastroszyły się, wydawało się, że jest ich więcej niż
w rzeczywistości. Czubatka przykryła skrzydłami jajka, aby je ogrzać. Minął jeden dzień,
drugi, trzeci, czwarty... Dużo było tych dni. Czubatka czasami tylko schodziła z gniazda, aby
coś zjeść i napić się wody. Aż tu nagle pewnego dnia Czubatka poczuła, że z jajkami coś się
dzieje. Wydawało się jej, że jajka poruszyły się. Zeskoczyła z gniazda i zobaczyła, że z jajek
wykluły się pisklęta. Były małe i piszczące. Zdziwiona kurka pomyślała: - Piękne są moje
dzieci. Wyglądają jak żółte kulki. Kiedyś będą podobne do mnie, albo do koguta. - Chodźcie
maluchy, gospodyni na pewno przygotowała wam coś do jedzenia. Musicie dużo jeść, aby
wyrosły z was piękne kury.

„Kto wykluwa się z jajek?” – rozmowa z dzieckiem na temat opowiadania.

Kolorowanka do druku:

„Pisanka” – prowadzenie linii po kreskach, kolorowanie pisanki.
Karty pracy str. 10 lub karta pracy do druku zamieszczona poniżej.

Zabawa ruchowa - „Wyścig z jajem”
Potrzebna będzie łyżka - drewniana lub zwykła, i jajko. Uwaga: żeby zminimalizować straty
w jajkach, polecam sztuczne! 😉 Wyznaczamy start i metę, prosimy dziecko żeby przeniosło
jajko na łyżce w taki sposób, aby nie spadło. Żeby nie było tak łatwo i przyjemnie, możemy
mierzyć czas, zorganizować wyścig np. z rodzeństwem, zaproponować konkretny sposób
poruszania się, np. tyłem, bokiem, stopa za stopą, na kolanach, wielkimi krokami, na palcach,
na piętach, na bokach stóp, dołożyć przeszkody na które nie wolno nadepnąć itd. Dziecko
powinno starać się przez całą trasę trzymać wyprostowaną rękę.

Dzień 3
„Wielkanocny koszyczek”

Nauka piosenki:
https://www.youtube.com/watch?v=t-jVEPrPR9c

Tekst piosenki:
Ref: Hopla, hopla, raz i dwa
Skacze zając hopsasa! / x4
1. Wskoczył zając do kurnika,
Zebrał jajka do koszyka.
Z nich pisanki zrobił sam
I w ogródku schował nam.
Ref: Hopla, hopla, raz i dwa
Skacze zając hopsasa! / x2
2. Już pisanki znaleźliśmy,
Były w trawie i wśród liści.
Ozdobimy nimi dom,
Bo pisanki po to są.
Ref: Hopla, hopla, raz i dwa
Skacze zając hopsasa! / x4

Propozycja pracy plastycznej: Zajączek z plastikowego kubeczka

„Rób to co ja” – zabawa ruchowo – naśladowcza.
Stajemy naprzeciwko dziecka, wykonujemy dowolny ruch, dziecko naśladuje, potem
następuje zamiana – dziecko pokazuje wybrany ruch – rodzic naśladuje.

Dzień 4
„Wielkanoc w moim domu”

„Świąteczne porządki” – zabawa z tekstem Bożeny Szuchalskiej (masażyk).

Na podwórzu zamieszanie gospodyni robi pranie (uderzamy delikatnie dłońmi po całych
plecach)
Wkłada w miskę bluzkę, spodnie, które brudne są okropnie (uderzamy mocniej piąstkami po
całych plecach)
Już wyprała rzeczy te, więc wykręca szybko je (ugniatamy, tak jak byśmy wykręcali pranie)
Spinaczami je przypięła (szczypiemy delikatnie po całych plecach)
A gdy wyschły (dmuchamy na plecy, robimy wachlarz z dłoni)
to je zdjęła (delikatnie szczypiemy pod boczki).

„Wielkanocny quiz” – zabawa dydaktyczna, utrwalenie wiadomości na temat Świąt
Wielkanocnych.
Rodzic mówi zdania związane ze Świętami Wielkanocnymi, jeśli są prawdziwe, dzieci
podnoszą kciuk do góry, jeśli fałszywe – w dół.
- w czasie świąt wielkanocnych ubieramy choinkę.
- przed świętami malujemy jajka.
- symbolem świąt są pisanki.
- do wielkanocnego koszyczka wkładamy zabawki itd..

„Świąteczne porządki” – prace porządkowo - gospodarcze w domu.
Zachęcenie dzieci do pomocy w domu przed świętami.

Zabawy ruchowe do piosenek:

https://www.youtube.com/watch?v=VMG-TPbitZw
https://www.youtube.com/watch?v=HwoXD_RVETg
https://www.youtube.com/watch?v=Q4E1259KmCI

Karta pracy do druku:

Dzień 5
„Święta tuż, tuż”

„Wielkanoc” – rozwiązywanie zagadek słownych.
Co to za święto, zgadnijcie proszę, gdy wszyscy noszą pisanek kosze? (Wielkanoc)
Powiedz dziewczynko, powiedz chłopczyku, co będziesz święcić w swoim koszyku? (jajka,
chlebek, sól itd.)
Co to za jajka? – są kolorowe, i mają wzorki czarne, różowe… (pisanki)

Piosenka:
https://www.youtube.com/watch?v=qKY9oeELKn4

Zapoznanie dzieci z różnymi nazwami wielkanocnych jajek w zależności od sposobu
wykonania:
- w jednym kolorze są kraszanki
- gdy zrobisz wzory będą pisanki
- gdy coś nakleisz to oklejanki

„Wielkanocne jajko” – ozdabianie jajek z dziećmi dowolną metodą.

Propozycja kolorowanki do druku:

Karty pracy str. 11 lub karta pracy do druku:

