
Plan pracy wychowawczo –dydaktycznej 

w grupie VII Pietruszki - dzieci 5 i 6 – letnie 

Kwiecień 2020  

Tydzień 2 Wielkanoc 

Dzień 1. Gipsowe pisanki 

 

 

 Książka,  

karty pracy, 

wyprawka 

Środki dydaktyczne  Uwagi: 

 

1 Słuchanie opowiadania Agaty Widzowskiej Gipsowe pisanki. Rozwijanie mowy, poznanie 

zwyczajów wielkanocnych. 

 Jajko na łyżce- zabawa ruchowa. 
 

 

Odkrywanie litery f,F. Rysowanie 

po śladach rysunków. Określanie 

pierwszej głoski w słowie farby i 

w nazwach rysunków- rozwijanie 

koordynacji wzrokowo-ruchowej- 

dzieci 5-letnie 

 

Odkrywanie litery f: małej i wielkiej, 

drukowanej i pisanej. Rozwijanie 

umiejętności dokonywania analizy i syntezy 

słuchowej słów- dzieci 6-letnie 

 

2. Zabawy umuzykalniające przy akompaniamencie pianina- rozwijanie wyobraźni 

muzycznej. 

 

 

Książka s. 58-61 

Nowe przygody Olka 

i Ady cz. 3 s. 72 

 

 

Zdjęcia obrazki pisanek, 

zdjęcia  

 

tekst opowiadania –

przewodnik s. 129 

 

film edukacyjny 

przedstawiający zwyczaje 

wielkanocne 

 

 



Dzień 2 Liczenie pisanek 

 

 

 Książka,  

karty pracy, 

wyprawka 

Środki dydaktyczne  Uwagi: 

 

1Ćwiczenia z pisankami- przeliczanie i dodawanie w zakresie dziesięciu; poznanie różnych 

pisanek. 

 
 

2. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr.3 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. 

 

Jajko- twórcze rysowanie- rozwijanie kreatywności i zdolności manualnych dzieci. 

wyprawka- 

kolorowanka wodna 

Pisanka. 

Nowe przygody Olka i 

Ady cz.3, s. 62-63 

 

Pisanki o różnych wzorach, 

w tym kilka par takich 

samych; 

obrazki pisanek: 6 zielonych, 

4 czerwone, 5 żółtych, 4 

niebieskie, obrazki 2 

koszyczków; 

 

kartka A4 z konturami 3 

jajek w różnej wielkości 

 

 

Dzień 3 Koszyk dobrych życzeń 

 

 

 Książka,  

karty pracy, 

wyprawka 

Środki dydaktyczne  Uwagi: 

 

1.Wykonanie koszyczka wielkanocnego- rozwijanie sprawności manualnej; 

składanie i zaginanie papieru według instrukcji. 

 

Rób to co ja- zabawa ruchowa z wykorzystaniem rymowanki. 
 

2. Koszyczek dobrych życzeń- zabawy przy piosence- kształtowanie poczucia rytmu; 

tworzenie akompaniamentu do zwrotek piosenki 

 

 

wyprawka karta 3,  

karta pracy s. 73-74 

 

klej, nożyczki, piórka 

łyżki drewniane, marakasy 

Obrazki przedmiotów 

związane z Wielkanocą 

 

obrazki baranków w różnych 

pozycjach i ich cienie 

 



Dzień 4 Potrawy z jajek 

 

 

 Książka,  

karty pracy, 

wyprawka 

Środki dydaktyczne  Uwagi: 

 

1.Zabawy badawcze -Wokół jajka. Poznawanie budowy i właściwości jajka. Zapoznanie z  

tym, do czego można wykorzystać jajek; przygotowanie prostych potraw z jajek. 

Zapoznanie z ciekawostkami na temat pisanek.  

 

Marsz z gazetą- zabawa ruchowa. 
 

2. Zestaw ćwiczeń ruchowych nr 3- rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. 

 

 

Karta pracy cz. 3, s. 

76 

 

Jaja kurze i przepiórcze 

surowe i ugotowane, szklane 

naczynia, sól, łyżka 

Gazeta dla każdego dziecka 

 

 

 

 

Dzień 5 Śmigus-dyngus 

 

 

 Książka,  

karty pracy, 

wyprawka 

Środki dydaktyczne  Uwagi: 

1.Słuchanie wiersza W. Broniewskiego Śmigus. Rozwijanie mowy; zapoznanie ze 

zwyczajem oblewania się wodą w lany poniedziałek. 

 

Zabawa ruchowa Śmigus-dyngus 
 

2.Co znalazło się na świątecznym stole- podsumowanie wiadomości z całego tygodnia. 

Rozwiązanie rebusu fonetycznego. 

 

 Ćwiczenia grafomotoryczne- rysowanie  pisanek po śladzie, rysowanie po śladach, bez 

odrywania  kredki od kartki. 

 

karta pracy cz. 3, s. 78 

i 80 

 

Tekst wiersza, przewodnik s. 

145 

 

Obrazki, ilustracje Śmigus- 

dyngus 

 

 



Cele: 

• rozwijanie mowy, 

• poznawanie zwyczajów wielkanocnych, 

• rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słów, 

• rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter, 

• przeliczanie i dodawanie w zakresie dziesięciu, 

• poznawanie różnych pisanek, 

• rozwijanie sprawności fizycznej, 

• kształtowanie poczucia rytmu, 

• rozwijanie sprawności manualnej, 

• składanie i zaginanie papieru według instrukcji, 

• poznawanie budowy i właściwości jajka, 

• zapoznanie z ciekawostkami na temat pisanek, 

• zapoznanie z tym, do czego można wykorzystać jajka, 

• przygotowanie prostych potraw z jajek, 

• zapoznanie ze zwyczajem oblewania się wodą w lany poniedziałek. 
 


