
Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej – praca zdalna 

Grupa Papryczki 

01.06-05.06. 2020r. 

Niby tacy sami, a jednak inni! 

1. Tolerancja 

Sposób realizacji Książka/Karty 

pracy/wyprawka 

Środki dydaktyczne Uwagi: 

• Oglądanie zdjęć i obrazków 

przedstawiających dzieci z różnych stron 

świata. Prezentacja dzieci – Jacy jesteśmy? 

• Słuchanie opowiadania A. Widzowskiej Inny. 

Rozmowa kierowana na podstawie 

opowiadania i ilustracji w książce. Rozmowa 

na temat tolerancji. Cel: kształtowanie 

postawy tolerancji. 

• Praca z kartami pracy – Piaskownica. 

• Zabawy umuzykalniające  

 

KP 2.18  Zdjęcia i obrazki przedstawiające dzieci z różnych 

stron świata. 

 Nagranie opowiadania  

kredki 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Poznajemy prawa i obowiązki 

Sposób realizacji Książka/Karty 

pracy/wyprawka 

Środki dydaktyczne Uwagi: 

• Słuchanie wiersza „O prawach dziecka” Marcina 

Brykczyńskiego. Zwrócenie uwagi dzieci, jakie prawa 

przedstawione są w wierszu. 

• „Szalkowa waga praw i obowiązków dziecka” 

dopasowanie obrazków z obowiązkami do obrazków z 

prawami. Wytłumaczenie praw i obowiązków. 

• Zakodowane prawa – kolorowanka 

• Zabawy ogólnorozwojowe. 

-   

Obrazki przedstawiające 

prawa i obowiązki dzieci 

 
Ilustracje przedstawiające w 

symboliczny sposób wybrane 

prawa dziecka;  

serduszko- prawo do miłości 

zabawki- prawo do zabawy 

książka- prawo do nauki 

dom- prawo do mieszkania 

uśmiechnięta buzia- prawo do 

radości 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Wszyscy lubimy się bawić 



Sposób realizacji Książka/Karty 

pracy/wyprawka 

Środki dydaktyczne Uwagi: 

• Zabawa na powitanie pt "Pokaż proszę". 

• Ćwiczenia pamięci Co zginęło? 

• Ćwiczenia na spostrzeganie – Znajdź taki sam 

kształt. 

• Foremki - Dzieci: odbijają foremki o różnych 

kształtach na tackach z mokrym piaskiem lub w 

piaskownicy.  Nazywanie kształtów. 

• Zabawy umuzykalniające. 

-  Nagranie filmiku z wierszykiem 

Różne przedmioty dostępne w domu  

Karta pracy stworzona przez N. z 

dopasowaniem kształtów. 

Tacki z mokrym piaskiem, foremki 

do piasku. 

 

 

 

4. Kolorowy świat dziecka 

Sposób realizacji Książka/Karty 

pracy/wyprawka 

Środki dydaktyczne Uwagi: 

• Zabawa dydaktyczna Rozpoznaj kolory. 

• Praca plastyczna – Balon. Dzieci ozdabiają wg własnego 

pomysłu wycięte z papieru koło. Przyklejają na kartkę. 

Doklejają kwadrat pomalowany jako kosz do balona, 

łączą te elementy włóczką. .Rozwijanie zdolności 

manualnych i kreatywnego myślenia. 

• Zabawy ogólnorozwojowe. 

 Karta z kleksami w różnych 

kolorach do rozpoznania 

Koło i kwadrat wycięte z 

bloku, kredki, flamastry, 

włóczka, klej. 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Nasze zabawki 

Sposób realizacji Książka/Karty 

pracy/wyprawka 

Środki dydaktyczne Uwagi: 

• Słuchanie wiersza B. Szelągowskiej Kraina zabawek. 

Rozmowa na podstawie wysłuchanego utworu. Cel: 

wdrażanie do wypowiadania się na temat wiersza. 

• Kończenie rozpoczętych przez Rodzica zdań dotyczących 

zabawek i zabawy – kształtowanie umiejętności 

wypowiadania się.   

• Moja wymarzona zabawka- wyklejanie plasteliną grafiki 

ulubionej zabawki. 

  Kolorowanki z zabawkami 

różnymi plastelina 
 

 


