
Kwiecień, tydzień 3 

Temat tygodnia: Wiosna na wsi 

Dzień 1          

   Uparty kogut      

1. Słuchanie opowiadania Małgorzaty 
Strękowskiej-Zaremby Uparty 
kogut. Cele: rozwijanie mowy; 
poznawanie zwierząt z wiejskiego 
podwórka. 
„Słońce” – ćwiczenia karku – 
dziecko porusza się po sali 
przyciskając kartkę brodą do 
obojczyka, tak aby nie upadła. N 
hasło: słońce, zatrzymują się i 
unoszą głowę. Po chwili podnoszą 
kartkę i kontynuują ćwiczenie. 
2. Odkrywanie litery ż, Ż w 
Wypatrywankach, podczas 
kolorowania oraz z wykorzystaniem 
różnych obrazków. Rysowanie po 
śladach rysunków. Określanie 
pierwszej  głoski w słowie żubry i w 
nazwach rysunków. Cel: rozwijanie 
koordynacji wzrokowo – ruchowej. 

2.  Zabawy ruchowe – Gimnastyka  
 przedszkolaka, Berek , Slalom. 
 

książka, s. 62–65, 
karty pracy, cz. 4, s 3-6, kp, Przygotowanie 
do czytania, pisania, liczenia, s. 68, 

zdjęcia, obrazki zwierząt,  

książka Wypatrywanki, kolorowanki, różne obrazki 

kartka 

 

Dzień 2     
 Tyle stóp, tyle 

kroków 

 
           

 

1. Ćwiczenia ortofoniczne na podstawie 
wiersza Teresy Fiutowskiej 
Podwórkowa awantura.  
Słuchanie piosenki o tematyce 
wiosennej - zabawa ruchowa do 
piosenki według pomysłu dzieci. 

2. Długi, krótki – ćwiczenia w mierzeniu 

Karta pracy, cz. 4, s. 7, 8, 
odtwarzacz CD, tekst wiersza 
sznurki różnej długości, paski papieru, skakanki, 
linijka, miara krawiecka 

 

 



długości. Cele: rozwijanie umiejętności 
mierzenia; mierzenie długości stopami, 
krokami.  
Obserwacja domowego kącika roślin, 
podlewanie. 
Zabawa ruchowa „Tip – top” – stopa za 
stopą po linii. 
 

Dzień 3   
Na podwórku 

 

1. Zabawy muzyczno - rytmiczne. Cele: 
kształtowanie poczucia rytmu; 
tworzenie akompaniamentu do muzyki. 

2.  Zwierzęta z wiejskiego podwórka – 
malowanie farbami na porowatym 
podłożu. Cele: rozwijanie sprawności 
manualnej; poznawanie nowej techniki 
plastycznej.  
Zabawy ruchowe – Skoczny źrebak, 
Omiń przeszkodę. 

3. Wykonanie zadania na karcie pracy. 
 

Karta pracy, cz. 4, s. 9, 
 Karta pracy, Przygotowanie do czytania, pisania, 
liczenia, s. 69  
 w, kolorowanka wodna Kura i kurczątka 
obrazki, zdjęcia zwierząt z wiejskiego podwórka, farby 
plakatowe, klej, kartka, pędzel 
przedmioty do tworzenia akompaniamentu: 
drewniane, metalowe łyżki, pojemniki, butelki z 
grochem, kamyczkami, drewniane klocki, pokrywki od 
garnków 

 

 

Dzień 4  

 Makieta 

wiejskiego 

podwórka               

 

1. Po co hodujemy zwierzęta? – oglądanie 
książek, obrazków przedstawiających 
zwierzęta z wiejskiego podwórka. Cele: 
poznawanie produktów 
otrzymywanych od zwierząt; 
utrwalanie nazw zwierząt.  
2. Wspólne wykonanie makiety 
wiejskiego podwórka. Cele: rozwijanie 
sprawności manualnej; zachęcanie do 
wspólnego działania.  

2. Zabawy muzyczno – rytmiczne . 
 

Książki, obrazki zwierząt z wiejskiego podwórka,  

duża tekturowa podkładka, klej, plastelina, kredki, 
farby, papier biały i kolorowy, bibuła, nożyczki, 
wykałaczki 

nagrania video-zabawy rytmiczne (p.Natalia) 

 

 



Dzień 5      
     Wiosenne 
prace na wsi 

1. Wykonanie zadań na kartach pracy. 
Rozmowa na temat wiosennych prac na 
wsi. Cele: rozwijanie mowy; 
poznawanie narzędzi potrzebnych na 
wsi i ich zastosowania. 
Zabawa „Co wyrośnie w ogródku?” – 
rysowanie ulubionych warzyw, 
wycinanie i przyklejanie do patyczków – 
wykonanie sylwet, zabawa w teatrzyk. 
 

2.  Zabawa metodą opowieści ruchowej – 
W ogródku.  

3. Wykonanie zadań na kartach pracy. 

Karty pracy, cz. 4, s. 10, 11 
Karta pracy, Przygotowanie do czytania, pisania, 
liczenia, s. 70–71 
tekst opowieści ruchowej 
obrazki narzędzi ogrodniczych 
kartki, kredki, nożyczki, taśma klejąca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Przewidywane osiągnięcia 

Dziecko: 

• wypowiada się zdaniami rozwiniętymi, 

• rozpoznaje i nazywa wybrane zwierzęta z wiejskiego podwórka, 

• rozpoznaje i nazywa poznane litery, 

• rysuje po śladach rysunków, 

• dostrzega, że – mimo różnic w ułożeniu – drogi są nadal tej samej długości, 

•  mierzy dywan stopa za stopą, krokami, 

• reaguje ustalonymi ruchami na podane sygnały, 

• wymienia produkty otrzymywane od zwierząt z wiejskiego podwórka, 



• rozpoznaje i nazywa zwierzęta z wiejskiego podwórka, 

•  wspólnie wykonuje makietę wiejskiego podwórka, 

• rozpoznaje i nazywa wybrane narzędzia ogrodnicze potrzebne na wsi, wyjaśnia ich zastosowanie. 

 

 


