
Grupa Groszki 

Kwiecień, Tydzień 2 - Cuda i dziwy 

Cele główne: 

• rozwijanie mowy, 

• rozwijanie aktywności twórczej, 

• zapoznanie z literą f: małą, wielką, drukowaną i pisaną 

• wyrabianie postawy proekologicznej 

• poznawanie zjawiska powstawania dnia i nocy, 

 

 

 

Cele szczegółowe- dziecko: 

• wyjaśnia, dlaczego należy dbać o Ziemię, 

• wykonuje prace przestrzenną według własnego pomysłu, 

• liczy w zakresie dziesięciu, 

• wyjaśnia, na czym polega zjawisko powstawania dnia i nocy, 

•  stosuje słowo gwiazdozbiór, 

 

 

Rozwijane kompetencje kluczowe: 

- w zakresie rozumienia i tworzenia informacji 

- osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się 

-  matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, 

- w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej. 

 



 

Dzień 1 Kosmos 

 

 

 Książka,  

karty pracy, 

wyprawka 

Środki dydaktyczne  Uwagi: 

II  

1. Zapoznanie z wierszem Wandy Chotomskiej Kwiecień. 

Wyjaśnianie przez dzieci znaczenia przysłowia: Kwiecień - plecień, bo 

przeplata trochę zimy, trochę lata. Powtórzenia nazw wszystkich 

miesięcy. 

- Zabawy i ćwiczenia dotyczące Kosmosu - z wykorzystaniem 

prezentacji. 

Pod każdą rakietą oznaczoną cyfrą znajduje się ukryte zadanie dla 

dziecka. 

- Zabawy i ćwiczenia z literą f,F 

 

2.  Mała orkiestra- zabawy umuzykalniające przy akompaniamencie 

pianina. Gra na instrumentach - rozwijanie umiejętności rozróżniania 

barwy dźwięków, utrwalanie sposobu gry na instrumentach perkusyjnych, 

wyrabianie umiejętności ruchowego reagowania na dźwięki muzyczne. 

Karty pracy – 

Litery i 

liczby, s.80,82 

– (6-latki ) 

 

Przygotowani

e do czytania, 

pisania, 

liczenia, 

s.40,41 - (5-

latki) 

 

Zabawy i ćwiczenia - 

Kosmos- 

https://view.genial.ly/5ec2dde

22106c10d1683184a 

 

Miska, łyżki drewniane lub 

kredki 

 

 

 

https://view.genial.ly/5ec2dde22106c10d1683184a?fbclid=IwAR0o3rHcOue83P2KiviZ31lbY5wDnPoLRVz0fRUW40zWSXo01_p1R9YRNYY
https://view.genial.ly/5ec2dde22106c10d1683184a?fbclid=IwAR0o3rHcOue83P2KiviZ31lbY5wDnPoLRVz0fRUW40zWSXo01_p1R9YRNYY


Dzień 2 W przestrzeni kosmicznej 

 

 

 Książka,  

karty pracy, 

wyprawka 

Środki dydaktyczne  Uwagi: 

II  

1. Ćwiczenia matematyczne „Kosmonauci”. Rozwijanie umiejętności 

liczenia w zakresie dziecięciu. Ćwiczenia sprawnościowe „Zabawy 

kosmonautów”. 

 

2.  Ćwiczenia gimnastyczne- rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. 

 

Karty pracy 

cz. 3, s. 72-73 

 

Kredki, kolorowanka –rakieta 

lub samodzielnie narysowana 

wcześniej rakieta. 

 

 

 

Dzień 3 Przybysze z kosmosu 

 

 

 Książka,  

karty pracy, 

wyprawka 

Środki dydaktyczne  Uwagi: 

II  

1. Rakieta kosmiczne – wykonanie pracy plastycznej. Rozwijanie 

umiejętności cięcia oraz sklejania według instrukcji słowno-

 

Karty 

pracy ,cz3, 

s.70-71 

https://flipbooki.mac.pl/przed

szkole/os-bbplus-

wyp/mobile/index.html#p=35 

karta do wycinania z 

obrazkiem rakiety, nożyczki, 

klej, granatowy karton(z 

 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/os-bbplus-wyp/mobile/index.html#p=35
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/os-bbplus-wyp/mobile/index.html#p=35
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/os-bbplus-wyp/mobile/index.html#p=35


obrazkowych. Rozwijanie sprawności manualnej dzieci oraz 

kreatywności. 

 Zabawa – taniec – Podróż po planetach. 

 

2.  Zabawy umuzykalniające przy akompaniamencie pianina. Rozwijanie 

wrażliwości i wyobraźni muzycznej. Wyrabianie umiejętności ruchowego 

reagowania na dźwięki muzyczne. 

wyprawka 

karta nr17 

zestawu), żółte gwiazdki  i 

księżyc z papieru 

samoprzylepnego(z zestawu) 

Dodatkowo potrzebne będą: 

kredki, czerwona i żółta 

bibuła. 

 

Zabawa Podróż po planetach 

https://youtu.be/SCMAcaNw

Gwo 

 

 

Dzień 4 Dzień i noc 

 

 

 Książka,  

karty pracy, 

wyprawka 

Środki dydaktyczne  Uwagi: 

II  

1. Słuchanie wiersza „Halo, tu mówi Ziemia”- poznanie zjawiska 

powstawania dnia i nocy. „Nasze słoneczka”- wykonanie pracy 

plastycznej- wydzieranie z żółtego papieru pasków różnej długości- 

promieni oraz koła. Przyklejanie ich na kartce. 

2.  Ćwiczenia gimnastyczne- rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. 

Karty prac 

ucz. 3 s. 74-

75 

 

Tekst wiersza, żółty papier, 

klej, kartka A4 

Globus, lampka  

 

https://youtu.be/SCMAcaNwGwo
https://youtu.be/SCMAcaNwGwo


Dzień 5  Mowa kosmitów 

 

 

 Książka,  

karty pracy, 

wyprawka 

Środki dydaktyczne  Uwagi: 

II  

1. „Rakieta”- eksperyment. Samodzielne wykonanie prostego 

eksperymentu obrazującego działanie silnika odrzutowego.  Wyciąganie 

wniosków z przeprowadzonego doświadczenia- balonowa rakieta porusza 

się wskutek wyrzutu powietrza przez ustnik balonu. 

Zabawa ruchowa „Krążymy po orbitach” 

2.  Ćwiczenia artykulacyjne "Mowa kosmitów"- usprawnianie języka, 

warg, podniebienia miękkiego i żuchwy 

 

Karty pracy s. 

76 

Balon, słomka (rurka) 

mocna nić (lub cienki 

sznurek), taśma klejąca, 

pisak nieścieralny (do 

pomalowania rakiety), 

nożyczki (do przycięcia 

taśmy klejącej). 

Najpierw należy przewlec 

słomkę przez sznurek, który 

następnie należy przywiązać 

pomiędzy dwoma odległymi 

punktami (np. dwoma 

krzesłami ustawionymi od 

siebie w odległości kilku 

metrów). Sznurek naciągamy 

tak, aby był naprężony. 

Nadmuchany balon 

ozdabiamy wzorami 

przypominającymi statek 

kosmiczny i przyklejamy do 

 



słomki kawałkami taśmy 

klejącej. 

 

Dziecko samo odlicza czas i 

puszcza rakietę! 

https://vimeo.com/224050245

?fbclid=IwAR04hl3lVYlDG6

takYLloGKac6OkvhcPILfLT

uoq0kECpcSbvEcCLAwQE9

g  

skakanka lub sznurek 

 

 

 

https://vimeo.com/224050245?fbclid=IwAR04hl3lVYlDG6takYLloGKac6OkvhcPILfLTuoq0kECpcSbvEcCLAwQE9g
https://vimeo.com/224050245?fbclid=IwAR04hl3lVYlDG6takYLloGKac6OkvhcPILfLTuoq0kECpcSbvEcCLAwQE9g
https://vimeo.com/224050245?fbclid=IwAR04hl3lVYlDG6takYLloGKac6OkvhcPILfLTuoq0kECpcSbvEcCLAwQE9g
https://vimeo.com/224050245?fbclid=IwAR04hl3lVYlDG6takYLloGKac6OkvhcPILfLTuoq0kECpcSbvEcCLAwQE9g
https://vimeo.com/224050245?fbclid=IwAR04hl3lVYlDG6takYLloGKac6OkvhcPILfLTuoq0kECpcSbvEcCLAwQE9g

