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Wtorek 6 kwiecień
6 kwiecień 2021

Pszczółki

p.Anna C

Temat dnia: Jak wygląda wieś?

– „Pieski do budy!” – propozycja zabawy ruchowej. Dzieci i członkowie rodziny poruszają
się na czworakach w różnych kierunkach, omijając pojawiające się na drodze przeszkody.
Na hasło „Pieski do budy!” siadają w miejscu i robią nad głową daszek – budę.
– „Co robi rolnik?” – propozycja rozmowy na temat pracy rolnika i próba odpowiedzi na
pytanie „Co robi rolnik?” na podstawie doświadczeń dzieci i rodziców, a także na
podstawie piosenki „Dziadek fajną farmę miał” (do wysłuchania na YouTube):
https://www.youtube.com/watch?v=fUX5kYzzi5Q
– „Dziadek fajną farmę miał” – propozycja zabawy tanecznej przy piosence. Dzieci i rodzice
tańczą dowolny taniec do piosenki.
– „Zwierzęta na wiejskim podwórku” – propozycja kart pracy, łączenie zwierząt

gospodarskich z ich cieniami, łączenie małych zwierząt z ich mamami.
– „Dopowiedz i zrób” – propozycja zabawy z rymami. Rodzic mówi zdania, w których
zakończenia – słowo do rymu – dopowiada dziecko i wykonuje czynność, o której jest
mowa w zdaniu:
Powiedz: Prosię i podrap się po… nosie.
Powiedz: Koń i wyciągnij do mnie… dłoń.
Powiedz: Krowy i dotknij palcem… głowy.
Powiedz: Króliczki nadmij… policzki.
Powiedz: Kaczuszka i dotknij łokciem… brzuszka.
Powiedz: Psy i klaśnij raz, dwa… trzy!

Życzymy miłej zabawy!

Karty pracy dla chętnych:

Pszczółki w domu nie
próżnują – brawo!
6 kwiecień 2021
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Piątek 2 kwiecień
1 kwiecień 2021
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Temat dnia: Czym różni się pisanka od kraszanki?

– „Dziwne kroki’’ – propozycja zabawy ruchowo – naśladowczej. Doskonalenie
umiejętności wchodzenia w role.

– „Wielkanocne pisanki’’ – propozycja rozmowy na temat wiersza Dominiki Niemiec,
emocji jakie czuje dziewczynka.
„Czekam na Wielkanoc, na czekoladowe króliczki i kurki. A! I jeszcze czeka na słodkie
mazurki.
A przy tym wszystkim jestem wyjątkowo zadowolona, bo mama będzie na pewno
niezmiernie zdziwiona, gdy zobaczy przeze mnie samodzielnie przygotowane pisanki i
kraszanki, pięknie malowane.
Są w paski i w kropki, z kwiatkami i jednolite, wszystkie maja na sobie wzorki znakomite.
Są przepiękne i w koszyczku czekają na święta. Dzięki nim każdy będzie o tradycji
pamiętać, by iść na wybitki. Wielkanocne, kolorowe jajka zdobywać. Zadowolona będę
jeszcze bardziej, gdy będę w tej grze wygrywać.”

– „Kraszanka – pisanka’’ – propozycja ozdabiania jajka (wydmuszka, ugotowane jajko na
twardo) wg własnego pomysłu.
– „Wiosenne eksperymenty’’ – propozycja przeprowadzenia eksperymentów z jajkami.
– „Życzę Ci …’’ – propozycja zabawy dydaktycznej, integracyjnej, rozwijającej umiejętność
składania sobie życzeń z okazji świąt wielkanocnych.

– Propozycja zabaw ruchowych z całą rodziną:
„Które dalej’’ – siadamy wszyscy wzdłuż jednej linii, każdy ma przed sobą jajko ugotowane
na twardo. Na dany znak każdy mocno popycha jajko. Wygrywa ta osoba, której jajko
poturlało się najdalej.
„Jajka do koszyczka’’ – siedzimy w kole, a na środku tworzymy ze sznurka koło. Na dany
znak wszyscy turlamy jajka do koła. Wygrywa ten, którego jajko najszybciej znalazło się w
środku koła. Zabawa powtarza się.
„Jestem pisanką’’ – każdy po kolei zwija się w kulkę i turla się swobodnie po dywanie.

Powodzenia w zabawie!

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych życzymy Wam kochane dzieci i Waszym
rodzinom wszystkiego dobrego, smacznego jajka, wesołego zajączka i mokrego śmigusa –
dyngusa. A także udanych, bezpiecznych spacerów i zabaw na świeżym powietrzu.

Karty pracy dla chętnych:

Czwartek 1 kwiecień
31 marzec 2021
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Temat dnia: Jakie potrawy postawimy na świątecznym stole?

– „Ciepło – zimno’’ – propozycja zabawy integracyjnej. Przebieg zabawy: wybrana osoba
będzie szukała schowanego przedmiotu, pozostałe osoby kierują jej drogą poruszania się.
Gdy będzie daleko, mówimy – zimno, kiedy będzie się zbliżała do schowanego przedmiotu,
mówimy – ciepło, a jak go znajdzie, mówimy – gorąco, parzy. Zabawa powtarza się.
– „Wielkanoc’’- wiersz Danuty Gellnerowej, propozycja rozmowy na podstawie wiersza i
doświadczeń dotycząca potraw stawianych na świątecznym stole.

„Obudziły się pisanki wielkanocnym rankiem i wołają: – Patrzcie! Tu na stole same
niespodzianki!

Bazie srebrno – białe i baranek mały. Ten baranek ma talerzyk, skubie z niego owies świeży.
A baby pękate w cukrowych fartuchach Śmieja się wesoło od ucha do ucha!”

– „Stół wielkanocny’’ – propozycja karty pracy, dokończ kolorować rysunek. Doskonalenie
małej motoryki.
– „Pisanka’’ – propozycja karty pracy, kolorowanie obrazka.
– „Babki wielkanocne’’ – propozycja pracy plastycznej, lepienie z masy solnej lub
plasteliny. Przepis na masę solną: taka sama ilość mąki i soli, mieszamy i dodajemy taką
ilość wody by składniki połączyły się, otrzymana masa musi być elastyczna.
– Zabawy ruchowe przy muzyce proponowane przez dziecko, improwizacja ruchu do
słuchanej muzyki.

Super zabawy!
Karty pracy dla chętnych:

ZAMIERZENIA
WYCHOWAWCZO –
DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC
KWIECIEŃ
31 marzec 2021
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Dziecko:
• Kształtowanie odpowiedzialności za zwierzęta.
• Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas pobytu na wsi.

• Doskonalenie pamięci słuchowej, ruchowej i umiejętności szybkiej reakcji na sygnał
słowny, muzyczny i dźwiękowy.
• Wdrażanie do umiejętności symbolicznego zapisywania treści wiersza.
• Poszerzanie wiedzy dzieci na temat cyklu rozwoju roślin.
• Rozwijanie umiejętności wnikliwej obserwacji przyrody.
• Rozwijanie sprawności ogólnej sprawności ruchowej oraz kształtowanie prawidłowej
postawy ciała.
• Rozwijanie umiejętności tworzenia i przeliczania zbiorów.
• Zapoznanie dzieci z etapami powstawania chleba.
• Rozwijanie wiedzy dziecka o otaczającym świecie.
• Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.
• Rozwijanie wyobraźni w zabawach konstrukcyjnych.
• Kształtowanie umiejętności współpracy w parach i współdziałania w grupie.
• Kształtowanie umiejętności odpowiedzi na pytania.
• Kształtowanie u dzieci świadomości cykliczności w przyrodzie – utrwalenie nazw pór
roku.
• Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych.
• Zaznajamianie dzieci z różnymi rodzajami prac w gospodarstwie w odniesieniu do pory
roku.
• Rozbudzanie w dzieciach zainteresowania książką i czytaniem.
• Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na temat ulubionej
książki.
• Rozwijanie u dzieci emocjonalnego stosunku do książek w czasie zajęć o emocjach
towarzyszących czytaniu książek.
• Rozwijanie umiejętności matematycznych, doskonalenie przeliczania w zakresie 1 – 6.
• Doskonalenie umiejętności koncentracji uwagi, wdrażanie do umiejętności zakończenia
rozpoczętej pracy.
• Rozwijanie umiejętności społecznych poprzez wyrabianie u dzieci nawyku używania
zwrotów grzecznościowych.
• Kształtowanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem i rozbudzanie ciekawości
badawczej.
• Budowanie wiedzy dzieci na temat powstawania papieru.
• Poszerzanie wiedzy dzieci o zawodach: pisarza, grafika, redaktora, drukarza.
• Rozwijanie kreatywności, fantazji i wyobraźni przez zabawę we wspólne tworzenie
opowiadania.
• Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.
• Doskonalenie umiejętności naśladowniczych.
• Poszerzenie słownika dzieci o pojęcia księgarnia i biblioteka.
• Zapoznanie dzieci z zasadami zachowania się w księgarni.
• Wprowadzenie do posługiwania się pieniędzmi poprzez zabawę w sklep.
• Doskonalenie umiejętności świadomego zapamiętywania.
• Zapoznanie dzieci z zasadami działania biblioteki: wypożyczanie i oddawanie książek.

• Wdrażanie do odpowiedniego zachowania w miejscach publicznych.
• Rozwijanie umiejętności porządkowania przedmiotów (książek) wg cech (np. wygląd,
treść).
• Doskonalenie umiejętności kojarzenia słowa z elementami z nim związanymi.
• Rozwijanie spostrzegawczości i koncentracji uwagi.
• Rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni i w schemacie własnego ciała.
• Wspomaganie mowy dzieci i wdrażanie do umiejętności rozpoznawania głoski na
początku wybranego słowa.
• Zachęcanie dzieci do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.
• Wzbogacanie wiedzy i słownictwa dzieci na temat Ziemi – pobudzanie ciekawości świata.
• Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej.
• Rozwijanie odpowiedzialności za czystość Ziemi, kształtowanie świadomości
ekologicznej i postaw proekologicznych.
• Wdrażanie do bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych.
• Poznanie sposobów wykorzystania prądu.
• Rozwijanie wyobraźni przestrzennej, pomysłowości, inwencji twórczej i kreatywnego
myślenia.
• Doskonalenie umiejętności zagospodarowania przestrzeni.
• Doskonalenie sprawności manualnych i wspomaganie rozwoju małej motoryki.
• Kształtowanie umiejętności interpretacji utworu muzycznego za pomocą ruchu.
• Kształtowanie poczucia pewności siebie i przełamywania barier typu „nie umiem”.
• Kształtowanie wrażliwości muzycznej.
• Kształtowanie nawyku prawidłowego oddechu, usprawnianie narządów artykulacyjnych.
• Zachęcanie dzieci do aktywności badawczej, Prowadzenie obserwacji i wyciąganie
wniosków z doświadczeń. Rozwijanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem.
• Doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej.
• Rozwijanie logicznego myślenia, kojarzenia, percepcji wzrokowej i spostrzegawczości
podczas rozwiązywania zagadek słownych i obrazkowych.
• Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej wyrazów.
• Rozwijanie poczucia więzi dzieci z „małą ojczyzną”.
• Kształtowanie postaw patriotycznych oraz poczucia szacunku dla symboli narodowych.
• Zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi.
• Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na temat usłyszanej
legendy.
• Kształcenie umiejętności odkodowywania i kodowania informacji.
• Uświadomienie dzieciom znaczenia wody dla ludzi, zwierząt i roślin.

Środa 31 marzec
30 marzec 2021
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Temat dnia: Co włożymy do koszyka wielkanocnego?

– „Pi, pi” – propozycja zabawy integracyjnej dla całej rodziny. Przebieg: Wszyscy swobodnie
biegają, na hasło – jeden, dwa, trzy – dobierają się w zespoły. Trzymają się za ręce i
wyliczają: Jeden, dwa, trzy, kurczakiem będziesz ty. Wskazana osoba wchodzi do środka
kręgu i podskakuje obunóż, wymawiając sylaby: pi, pi, pi. Zabawa powtarza się.
– „Co włożymy do koszyka wielkanocnego?’’ – propozycja rozmowy na podstawie
doświadczeń dzieci, ilustracji.
– „Koszyk wielkanocny’’ – propozycja pracy plastycznej. Wykorzystanie materiałów
dowolna, mogą to być np. odpady ekologiczne: plastikowe butelki, kubeczki, kartoniki itp.
– „Koszyk wielkanocny’’ – propozycja karty pracy – znajdź różnice.

– „Koszyczek wielkanocny’’ – propozycja karty pracy – ćwiczenia grafomotoryczne.

– Propozycja zabaw ruchowych:
„Skaczące żabki’’- wyznaczamy linię, na której się ustawiamy i na sygnał skaczemy jak
żabki do ustalonego miejsca.
„Jajko na łyżce’’ – dzielimy się na dwa zespoły i stajemy naprzeciwko siebie, trzymamy na
dużej łyżce małą piłeczkę lub ugotowane jajko na twardo. Zadaniem każdego uczestnika
jest przenieść jajko lub piłeczkę do osoby stojącej naprzeciwko.
„W koszyku’’ – stoimy w kole, w środku osoba rzuca piłkę do każdego wymieniając różne
produkty do jedzenia. Jeżeli dany produkt jest w koszyku, dziecko łapie piłkę i ją odrzuca, a
jeżeli produktu nie ma w koszyku – to nie łapie piłki.

Życzymy udanej wesołej zabawy z całą rodziną.

Karty pracy dla chętnych:

Wtorek 30 marzec
29 marzec 2021
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Temat dnia: Jakie są tradycje Świąt Wielkanocnych?

– „Gdzie jesteś, kurczaczku?’’ – propozycja zabawy w chowanego. Przebieg: jedna z osób
ma zawiązane oczy, pozostałe tworzą koło, są „kurczaczkami’’, nawołują– pi, pi, osoba
stojąca po środku próbuje złapać „kurczaczka’’, idzie za głosem.
– „Kic, kic’’- zabawa integracyjna z całą rodziną.
– „Zagadki wielkanocne’’- utrwalenie wiedzy o zwyczajach wielkanocnych, propozycja
rozwiązywania zagadek:
Usiadły na gałązce wierzby kotki, jak na obrazie. Są szare, puchate, już pewnie
wiesz, że to… (bazie)
Gdy skorupka jajka pęka, wychodzi z jajeczka. Wygląda wtedy jak mała, żółciutka
kuleczka. (kurczaczek)
Mogą zaszywać się w lesie lub skakać na łące. Mogą też być czekoladowe to…
(zające)
Wełniane ma trzewiczki, wełniane rękawiczki. (baranek)
– „Jajko’’ – propozycja pracy plastycznej, karta pracy lub nadmuchany balon, pisaki,
flamastry.
– „Stroik wielkanocny’’ – dla chętynych: kolorowanie kredkami, malowanie farbami lub
wykonanie własne pracy przestrzennej.

Życzymy super zabawy z całą rodziną.

Propozycje kart pracy:

Poniedziałek 29 marzec
29 marzec 2021
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Temat dnia: Jak przygotowujemy się do Świąt Wielkanocnych?

– „Czy umiesz tak jak ja?’’ – propozycja zabawy z elementami naśladowania ( dziecko i
członkowie rodziny naśladują czynności pokazywane przez wybraną osobę).
– „Jak przygotowujemy się do Świąt Wielkanocnych?’’ – propozycja rozmowy na podstawie
doświadczeń dzieci i rodziców. Angażowanie dzieci do wypowiadania się na temat
porządków w domu, robienia zakupów, sprzątania pokoju, pieczenia ciast itp.

– „Symbole wielkanocne’’ – ćwiczenia grafomotoryczne, propozycja karty pracy.
– „Kurczak wielkanocny’’ – propozycja pracy plastycznej, potrzebne materiały: talerze
papierowe, żółte paski papieru kolorowego, pomarańczowe trójkąty na dziób, czarne
kółeczka na oczy, żółte czuby na głowę kurczaka.
– „ Kic, kic’’- propozycja zabawy z całą rodziną. Wybrana osoba zamyka oczy, inna osoba
jest zajączkiem – wykonuje dowolną liczbę podskoków, osoba, która ma zamknięte oczy
liczy podskoki. Gdy dobrze policzy , następuje zmiana. Zabawa toczy się dalej.

Życzymy dobrej zabawy z rodziną, a za każdą dobrze wykonaną pracę lub zadanie
proponuję nagrodzić dziecko uśmiechniętą buźką (dziecko może ją sobie pokolorować).
Powodzenia „Pszczółki’’!

Pierwsza praca plastyczna „Kurczaczek Wielkanocny” – brawo Michał!

Konkurs matematyczny –
Wesołe cyferki
27 marzec 2021
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Wiosenne kwiaty w ogródku
Pszczółek
27 marzec 2021
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