
Grupa VII Pietruszki 

 

Łąka w maju 

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele główne): 

• rozwijanie mowy, 

• zapoznanie ze zwierzętami żyjącymi na łące oraz z rosnącymi tam roślinami, 

• rozwijanie sprawności manualnej, 

• dostrzeganie piękna majowej przyrody, 

• zapoznanie z sześcianem, 

• rozwijanie umiejętności szeregowania, 

• rozwijanie sprawności fizycznej, 

• reagowanie na ustalone hasła i sygnały muzyczne, 

• rozwijanie umiejętności wokalnych, 

• obserwowanie roślin i zwierząt w naturalnym środowisku, 

• zapoznanie z cyklem rozwojowym motyla, 

• zabawy na świeżym powietrzu, 

• rozwijanie zainteresowania przyrodą, 

• poznawanie nazw wybranych roślin zielnych 

 

 

 

 

 

 



Plan pracy wychowawczo –dydaktycznej 

w grupie VII Pietruszki - dzieci 5 i 6 – letnie 

Maj 2020  

Tydzień 2 Łąka w maju 

Dzień 1 Barwa ochronna 

 

 

 Książka,  

karty pracy, 

wyprawka 

Środki dydaktyczne  Uwagi: 

 

1.Słuchanie opowiadania M. Strękowskiej- Zaremby Zabawa w chowanego. Rozwijanie 

mowy; wyjaśnienie znaczenia barwy ochronnej dla zwierząt. 

 

Zabawa ruchowa Żabie łapki 

 

 2. Zabawy umuzykalniające – zabawy przy piosence Wiosna na łące. Rozwijanie 

umiejętności wokalnych, reagowanie na ustalone hasła i sygnały muzyczne. 

 

 

Książka s. 74-77 

Karty pracy cz. 4, s. 

36-37 

 

 

Obrazek wiosenny majowej 

łąki 

Obrazki, ilustracje zwierząt 

żyjących na łące. 

Piosenka Wiosna na łące 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dzień 2 poznajemy sześcian 

 

 

 Książka,  

karty pracy, 

wyprawka 

Środki dydaktyczne  Uwagi: 

 

1.Zabawy z sześcianem. Zapoznanie z figurą- sześcianem. Rozwijanie umiejętności 

szeregowania. 

 

Lustro- zabawa ruchowo- naśladowcza. 

 

 2. Ćwiczenia gimnastyczne- zestaw nr 7. Rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. 

 

Karty pracy cz. 4, s. 

40 

 

 

Obrazki ilustracje 

sześcianów różnej wielkości. 

duża kostka  z krążkami 

 

 

 

Dzień 3. Wiosna na łące 

 

 

 Książka,  

karty pracy, 

wyprawka 

Środki dydaktyczne  Uwagi: 

 

1.Majowa łąka- praca plastyczna.  Rozwijanie sprawności manualnej. Dostrzeganie piękna 

majowej przyrody. 

 

Zabawa ruchowa Żabie łapki 

 

Rozwiązywanie zagadek Bożeny Formy Mieszkańcy łąki. 

 

 2. Zabawy umuzykalniające – aktywne słuchanie muzyki A. Vivaldiego Cztery pory roku. 

Wiosna. Kształtowanie poczucia rytmu.  

 

Wyprawka, karta 23 

karta pracy cz. 4 s. 41 

 

 

Wyprawka, karta 23, 

nożyczki, klej. 

 

Obrazki zwierząt żyjących na 

łące. 

 



Dzień 4 Wiosna na łące 

 

 

 Książka,  

karty pracy, 

wyprawka 

Środki dydaktyczne  Uwagi: 

 

1.Na łące- praca z obrazkiem. Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt i roślin żyjących oraz 

rosnących na łące. Budowanie wypowiedzi wielozdaniowej. 

Idą raki- zabawa z elementem czworakowania. 

 

Zapoznanie z cyklem rozwojowym motyla. Oglądanie zdjęć motyli, słuchanie ich nazw. 

 

2. Ćwiczenia gimnastyczne- zestaw nr 7. Rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. 

 

 

Karty pracy cz. 4, s. 

38 -39  

 

 

Obrazki, ilustracje wiosennej 

łąki 

Obrazki motylki, ilustracje z 

cyklem rozwojowym motyla. 

 

 

 

Dzień 5 Wiosenna łąka 

 

 

 Książka,  

karty pracy, 

wyprawka 

Środki dydaktyczne  Uwagi: 

 

1. Ćwiczenia w określaniu wartości logicznej zdań- podsumowanie wiadomości z całego 

tygodnia. 

2. 

Czytanie z nazw zwierząt i roślin. 

Odszukiwanie na obrazku ukrytych 

zwierząt, nazywanie ich. 

Ćwiczenia w orientowaniu się na kartce. 

Liczenie, o ile kratek środki kwiatów są 

oddalone od linii. Rysowanie pod linią 

 

Karty pracy Litery i 

liczby, s. 74-75  

karty pracy 

Przygotowanie do 

czytania, pisania, 

 

Obrazek – łąka 

 

Dla każdego dziecka : 

kartoniki z liczbami, kartki, 

mazaki, klej, 

 



Kolorowanie rysunku. kwiatów, których środki są oddalone o tyle 

samo kratek. 

 

  

Ćwiczenia logorytmiczne  Rób to, o czym mówi wiersz. 

liczenia s. 73-74 

karty pracy cz. 4 s. 43 

 

 

 

 

 


