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Plan pracy dydaktyczno - wychowawczej 

06.05.2019 - 10.05.2019 

Temat wiodący: Wiosna na wsi. 
 

Poniedziałek  
Zwierzęta na wsi. 
 

▪ Powitanie –  Powitanie paluszków. 

▪ Gimnastyka poranna – z instrumentami. 

▪ Ćwiczenia oddechowe – piórka. 

▪ Ćwiczenia logopedyczne – nauczyciel pokazuje ćwiczenie i powtarza kilkakrotnie, 
pilnuje dokładnego wykonania przez dzieci. Jedziemy na wieś: dzieci wibrują wargami, 
naśladują samochód jadący na wieś. Konik: dzieci naśladują kląskanie konika, mocno 
przyklejają język ułożony szeroko przy podniebieniu i odklejają go zdecydowanym 
ruchem. Pracy języka towarzyszy praca warg, które raz są szeroko rozłożone, a raz 
ułożone w dziobek. Krowa: dzieci naśladują ruchy żucia, poruszając dynamicznie 
żuchwą. Kot oblizuje się po wypiciu mleka: dzieci przesuwają językiem po górnej i po 
dolnej wardze, przy szeroko otwartej jamie ustnej. Pies gonił kota i bardzo się zmęczył: 
dzieci wysuwają język na brodę i dyszą. Świnka: dzieci wysuwają wargi mocno do 
przodu, naśladują ryjek świnki. Myszka bawi się w chowanego: dzieci wypychają 
policzki czubkiem języka od wewnętrznej strony, raz z jednej, raz z drugiej strony. 
Miotła: dzieci naśladują gospodarza zamiatającego podwórko, przesuwając język od 
jednego do drugiego kącika ust, przy szeroko otwartych wargach. 

▪ Oglądanie książek związanych tematycznie ze zwierzętami żyjącymi na wsi. 

▪ Ćwiczenia konstrukcyjne – budowanie z klocków zagród dla zwierząt. 

▪ Quiz wiedzy - Zwierzęta na wiejskim podwórku. 

▪ Słuchanie opowiadania A. Widzowskiej Nauka pływania. 

▪ Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji w książce. 

▪  Nazywanie umiejętności osiągniętych przez dzieci. 

▪ Karta pracy - Nazywanie zwierząt na podstawie ogonów i kolorowanie ich rysunków. 
Naśladowanie ich odgłosów. Nazywanie zwierząt przedstawionych na zdjęciu. 

▪ Zabawy swobodne w kącikach tematycznych. 

▪ Zabawa ruchowa - Kury, do kurnika. 

▪ Utrwalanie kształtu koła. 
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▪ Praca plastyczna - Kolorowy kogut (origami). 

▪ Zabawy na świeżym powietrzu. 

▪ Ćwiczenia pamięci - Zwierzęce memory.  

▪ Ćwiczenia językowe: O jakim zwierzęciu myślę?  

▪ Praca plastyczna - Kolorowanie rysunku rodziny kaczek. Nazywanie każdej kaczki. 

▪ Zabawy z językiem angielskim. 

▪ Zabawa ogólna. 

 
Wtorek 
Temat: Co słychać wiosną na wsi? 
 

▪ Powitanie – Mów jak ja.  

▪ Gimnastyka poranna – z szarfami. 

▪ Ćwiczenia oddechowe – jajka. 

▪ Ćwiczenia logopedyczne – nauczyciel pokazuje ćwiczenie i powtarza kilkakrotnie, 
pilnuje dokładnego wykonania przez dzieci. Pies gonił kota i bardzo się zmęczył: dzieci 
wysuwają język na brodę i dyszą. Świnka: dzieci wysuwają wargi mocno do przodu, 
naśladują ryjek świnki. Myszka bawi się w chowanego: dzieci wypychają policzki 
czubkiem języka od wewnętrznej strony, raz z jednej, raz z drugiej strony. Miotła: dzieci 
naśladują gospodarza zamiatającego podwórko, przesuwając język od jednego do 
drugiego kącika ust, przy szeroko otwartych wargach. 

▪ Ćwiczenia słuchowe Jakie to zwierzę?  

▪ Rysowanie wybranych zwierząt hodowlanych. 

▪ Wprowadzenie do zajęć – słuchanie odgłosów zwierząt z wiejskiego podwórka.  

▪ Osłuchanie ze słowami i melodią piosenki „Wiosna na wsi” B. Forma 

1. Kogut głośno pieje, 
gładzi piękne pióra. 
- Ko, ko, jestem głodna 
- woła pani kura. 

  
Ref.: Kukuryku, ko, ko, ko, 
Gę, gę, gę, kwa, kwa, kwa,  
mu, mu, iha, iha. 
Kto nam dziś śniadanie da? 
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2. Na podwórku gęsi 
i małe kaczuszki 
tup, tup przytupują, 
mają puste brzuszki. 
 

Ref.  Kukuryku….. 
▪ Rozmowa na podstawie wysłuchanego utworu. Nauka refrenu piosenki „Wiosna na 

wsi”, ilustrowanego obrazkami. 

▪ Ćwiczenia dźwiękonaśladowcze Jesteśmy zwierzętami.  

▪ Zabawy swobodne w kącikach tematycznych. 

▪ Zabawa dydaktyczna  - Co od kogo mamy?  Dzieci wymieniają produkty otrzymywane 
od wybranych wiejskich zwierząt. 

▪ Zabawa - Zgadnij, co to za przysmak?  

▪ Ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej – Krowa. Dzieci przyklejają łaty krowie wg. 
wzoru. 

▪ Zabawy na świeżym powietrzu. 

▪ Zabawa dydaktyczna Kalambury.  

▪ Powtórzenie refrenu piosenki „Wiosna na wsi”.  

▪ Zabawa ruchowa Kogut, kura, i kurczęta. 

▪ Karta pracy -  Dzieci nazywają zwierzęta na podstawie ogonów i kolorują rysunki. 
Naśladują ich odgłosy. Nazywają zwierzęta przedstawione na zdjęciu. 

▪ Zabawy z językiem angielskim. 

▪ Zabawa ogólna. 

Środa 
Temat: Na wiejskim podwórku. 
 

▪ Przywitanie – Na podwórku. 

▪ Gimnastyka poranna – tor przeszkód. 

▪ Ćwiczenia oddechowe z piórkiem.  

▪ Ćwiczenia logopedyczne - nauczyciel pokazuje ćwiczenie i powtarza kilkakrotnie, 
pilnuje dokładnego wykonania przez dzieci. Pies gonił kota i bardzo się zmęczył: dzieci 
wysuwają język na brodę i dyszą. Świnka: dzieci wysuwają wargi mocno do przodu, 
naśladują ryjek świnki. Myszka bawi się w chowanego: dzieci wypychają policzki 
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czubkiem języka od wewnętrznej strony, raz z jednej, raz z drugiej strony. Miotła: dzieci 
naśladują gospodarza zamiatającego podwórko, przesuwając język od jednego do 
drugiego kącika ust, przy szeroko otwartych wargach. 

▪ Zabawa przy pierwszej zwrotce piosenki „Wiosna na wsi”. 

▪ Nauka pierwszej zwrotki piosenki „Wiosna na wsi”. 

▪ Zabawa dydaktyczna - Kury na grzędzie. 

▪ Zabawa muzyczno-ruchowa Kurki trzy. 

▪ Zabawa grupowa Domino zwierzęce. 

▪ Zabawa dydaktyczna W gospodarstwie. 

▪ Karta pracy - Oglądanie zdjęć zwierząt gospodarskich, nazywanie ich. Naśladowanie 
głosów: krowy, koguta, barana i kozy. Określanie, których zwierząt jest więcej.  
Tworzenie zbiorów zwierząt, układanie obrazków od najmniejszej liczby zwierząt do 
największej. Liczenie zwierząt w obręczach od prawej strony do lewej strony i od lewej 
do prawej. Wyciąganie wniosków, że jest ich tyle samo, niezależnie od sposobu 
liczenia. 

▪ Zabawa plastyczna – lepienie z plasteliny na temat: Mieszkańcy wiejskiego podwórka 

▪ Zabawy na świeżym powietrzu. 

▪ Improwizacja ruchowa przy piosence „Wiosna na wsi”. 

▪ Zabawa dydaktyczna Układanka. 

▪ Zabawa ruchowa – wyścigi koni. 

▪ Zabawy z językiem angielskim. 

▪ Zabawa ogólna. 

Czwartek 

Temat: W chlewiku.  

▪ Przywitanie – Iskierka. 

▪ Gimnastyka poranna z piłkami. 

▪ Ćwiczenia oddechowe – kulki z bibuły. 

▪ Ćwiczenia logopedyczne – nauczyciel pokazuje ćwiczenie i powtarza kilkakrotnie, 
pilnuje dokładnego wykonania przez dzieci. Jedziemy na wieś: dzieci wibrują wargami, 
naśladują samochód jadący na wieś. Konik: dzieci naśladują kląskanie konika, mocno 
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przyklejają język ułożony szeroko przy podniebieniu i odklejają go zdecydowanym 
ruchem. Pracy języka towarzyszy praca warg, które raz są szeroko rozłożone, a raz 
ułożone w dziobek. Krowa: dzieci naśladują ruchy żucia, poruszając dynamicznie 
żuchwą. Kot oblizuje się po wypiciu mleka: dzieci przesuwają językiem po górnej i po 
dolnej wardze, przy szeroko otwartej jamie ustnej Prezentowanie prawidłowej 
artykulacji głoski f. Nauczyciel pokazuje i objaśnia, dzieci powtarzają. 

▪ Ćwiczenia ortofoniczne - gąski. 

▪ Zabawa z zastosowaniem rymowanki Leciała osa. 

▪ Zabawa dydaktyczna W ulu.  

▪ Zabawa przy drugiej zwrotce piosenki „Wiosna na wsi”. 

▪ Nauka drugiej zwrotki piosenki „Wiosna na wsi”.  

▪ Rozwiązywanie zagadek.  

▪ Zabawa muzyczno-ruchowa Rolnik sam w dolinie.  

▪ Wyprawka plastyczna – rodzina świnek. 

▪ Zabawy swobodne w wybranych kącikach zainteresowań. 

▪ Zabawy na świeżym powietrzu. 

▪ Odszukiwanie motywu kogutów w łowickich wzorach ludowych.  

▪ Praca plastyczna – kolorowy kogut. 

▪ Zabawa z wykorzystaniem zmysłu dotyku – Czarodziejskie pudełko. 

▪ Ćwiczenie pamięci – zwierzęce memory. 

▪ Zabawy z językiem angielskim. 

▪ Zabawa ogólna. 

Piątek 

Temat: Kogo spotkamy wiosną na wsi? 

▪ Przywitanie – kto to powiedział? 

▪ Gimnastyka poranna z chusta animacyjną. 

▪ Ćwiczenia oddechowe z pustą butelką. 

▪ Ćwiczenia logopedyczne - nauczyciel pokazuje ćwiczenie i powtarza kilkakrotnie, 

pilnuje dokładnego wykonania przez dzieci. Pies gonił kota i bardzo się zmęczył: dzieci 
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wysuwają język na brodę i dyszą. Świnka: dzieci wysuwają wargi mocno do przodu, 

naśladują ryjek świnki. Myszka bawi się w chowanego: dzieci wypychają policzki 

czubkiem języka od wewnętrznej strony, raz z jednej, raz z drugiej strony. Miotła: dzieci 

naśladują gospodarza zamiatającego podwórko, przesuwając język od jednego do 

drugiego kącika ust, przy szeroko otwartych wargach. 

▪ Zabawa dydaktyczna Jakie to zwierzę? 

▪ Zabawa ortofoniczna Parskamy jak konie. 

▪ Kolorowanie rysunków przedstawiających zwierzęta hodowlane. 

▪ Słuchanie wiersza H. Bechlerowej „Na podwórku”. Rozmowa na podstawie 
wysłuchanego utworu.  

▪ Zabawa dydaktyczna Co tu nie pasuje?  

▪ Zabawa językowa Mamy i ich dzieci. 

▪ Wzory grafomotoryczne – zwierząt mieszkających na wsi. Nazywanie zwierząt 
przedstawionych na zdjęciach, dzielenie ich nazw rytmicznie (na sylaby). 
Odszukiwanie wśród naklejek zdjęć młodych zwierząt i naklejanie ich w 
odpowiednich miejscach. Naśladowanie głosów zwierząt. Dorysowywanie kaczkom 
wody i jej kolorowanie.  

▪ Zabawy swobodne w wybranych kącikach zainteresowań. 

▪ Zabawy na świeżym powietrzu. 

▪ Rozwiązywanie zagadek.  

▪ Układanie puzzli przedstawiających krajobrazy wsi wiosną.  

▪ Śpiewanie piosenki „Wiosna na wsi”. 

▪ Quiz wiedzy Zwierzęta na wiejskim podwórku. 

▪ Zabawy z językiem angielskim. 

▪ Zabawa ogólna. 

 

 


