
                            Temat tygodnia: „Na wiejskim podwórku” 

Realizowane  

obszary  

podstawy 

programowej 

 
TEMAT DNIA 

 

DZIAŁANIA DZIECI  

 

 

 
 

05.04.2021 

Poniedziałek 

 

 

 

WIELKANOC 2021 

DZIEN WOLNY OD ZAJĘĆ  

DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZYCH 

I 5, 7, 9; III 5; 

IV 1, 2, 5, 8, 

18, 19, 3,  

 

 

Trampolinek 

detektywem 

 

06.04.2021 

Wtorek 

 

 

1. Zabawa integrująca „Uciekająca kaczuszka”. Oglądanie książek o zwierzętach hodowlanych. 

Zabiegi higieniczne przed śniadaniem, przypomnienie kolejności etapów mycia rąk. 

2. Opowiadanie Urszuli Piotrowskiej „Przygoda Trampolinka na wsi”. Rozmowa na temat 

opowiadania. Zabawa dydaktyczna „Mali detektywi” – wyjaśnienie pojęcia detektyw, układanie 

puzzli z wizerunkiem zwierzęcia. Zabawa dramowa „Na wiejskim podwórku”– naśladowanie 

głosów i ruchów wiejskich zwierząt. Wykonanie ćwiczenia z KP3. 

3. Zabawa ruchowa „Koniki na polance”. Zwrócenie uwagi na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa 

podczas zabaw ruchowych. 

4. Zabawa parateatralna „Jakie to zwierzę?”. Zabawy swobodne według zainteresowań dzieci. 
I 5, 9; IV 1, 12 

III 8; IV 5, 7, 

12, 15 

W wiejskiej 

zagrodzie 

 

07.04.2021 

Środa 

 

 

1. Ćwiczenia artykulacyjne „Zwierzaki rozmawiają”. Zabawa rzutna „Złap króliczka”. Zabiegi higieniczne 

przed śniadaniem, przypomnienie kolejności etapów mycia rąk. 

2. Zabawa ruchowa „W zagrodzie”. Zabawa matematyczna „Nogi i rogi” – grupowanie obrazków. Zabawa 

dydaktyczna „W zagrodzie” – porządkowanie zwierząt od największego do najmniejszego, przeliczanie 

elementów zbioru. Zajęcia umuzykalniające – roztańczone zwierzaki. Zabawy rytmiczne i nauka piosenki 

„Roztańczone zwierzaki”. 

3. Ćwiczenia gimnastyczne – rozwijanie sprawności ruchowej z zachowanie zasad bezpieczeństwa. 

4. Zabawa dramowa „Na wiejskim podwórku”. Ćwiczenie percepcji wzrokowej – zagadki obrazkowe. 

Zabawy swobodne zgodne z zainteresowaniami dzieci. 
I 5, 6, 9; IV 14  

I 7; III 1; IV 2, 

8, 10, 11, 18 

Na wsi 

 

08.04.2021 

1. Ćwiczenie lateralizacji „Leniwa ósemka”. Zabawa ludowa „Lata ptaszek po ulicy”. Zabiegi 

higieniczne przed śniadaniem, przypomnienie kolejności etapów mycia rąk. 

2. Zabawa dydaktyczna „Zwierzęta i ich dzieci” – prezentacja zdjęć dorosłych zwierząt hodowlanych 



Czwartek 

 

 

i ich potomstwa, utrwalenie nazw młodych zwierząt. Praca plastyczno-techniczna „Zwierzęta na 

wsi” według wzoru. Wykonanie ćwiczenia z KP3 – utrwalenie nazw młodych zwierząt 

hodowlanych. 

3. Zabawa ruchowa z mocowaniem i dźwiganiem „Przepychanka”. 

4. Zabawa „Nasi przyjaciele z wiejskiego podwórka” – układanie zdań. Zabawy dowolne według 

pomysłu dzieci, zwrócenie uwagi na pozostawienie porządku po skończonej zabawie. 
I 5, 9; II 4; III 

2, 5; IV 7, 12 

IV 1, 2, 5, 9, 

18 

Co lubią zwierzęta 

 

09.04.2021 

Piątek 

 

 

1. Ćwiczenia ortofoniczne „Powtórz za mną”. Zabawa dydaktyczna „Łączymy rodzinki” – 

klasyfikowanie i porównywanie obiektów, tworzenie kolekcji. Zabiegi higieniczne przed 

śniadaniem, przypomnienie kolejności etapów mycia rąk. 

2. Oglądanie ilustracji przedstawiających zwierzęta z wiejskiego podwórka. Swobodne wypowiedzi 

dzieci. Zabawa rozwijająca zmysł dotyku i węchu „Co lubią zwierzęta?”. Zabawa 

dźwiękonaśladowcza „Na wiejskim podwórku”. Quiz: prawda czy fałsz – poznawanie zwyczajów 

zwierząt z gospodarstwa wiejskiego. 

3. Ćwiczenia gimnastyczne – rozwijanie sprawności ruchowej z zachowanie zasad bezpieczeństwa. 

4. Zabawy swobodne zgodne z zainteresowaniami dzieci - kształtowanie umiejętności samodzielnego 

organizowania sobie czasu wolnego. 
Uwagi   

 


