
Plan pracy wychowawczo- dydaktycznej na 5 tydzień miesiąca marzec 2021r. w grupie V „Pomidorki”- czterolatki i 

pięciolatki 

Nauczyciele: Agnieszka Gontarz, Marta Gawryluk 
 

Temat kompleksowy: 
(…)5. Święta, święta, biją dzwony 

 

 Sposoby realizacji Literatura, Karty Pracy, 
Książka 

Pomoce Uwagi 

Tydzień 5. Święta, święta, biją dzwony 
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1. Zajęcia z mowy w oparciu o tekst opowiadania „Ślady wiosny” M. 
Mazan. Rozmowa na temat tradycji wielkanocnych na podstawie 
prezentacji „Zwyczaje wielkanocne”. Kształtowanie wartości związanej 
z wyrażaniem i przeżywaniem radości, poznanie zwyczajów 
wielkanocnych. 
Gra internetowa  „Co związane jest z Wielkanocą” rozwijanie percepcji 
wzrokowej, podsumowanie wiadomości. 
4- latki; Praca z KP2.21 – ćwiczenia motoryki małej, zdobywanie 
wiadomości na temat tradycji związanych z Wielkanocą. 
 5- latki; Praca w KP3.40–41 – kształtowanie wartości związanej z 
wyrażaniem radości, rozwijanie percepcji wzrokowej, przeliczanie. 
2. Zajęcia umuzykalniające. 
4- latki; gra multimedialna „Memory wielkanoc” 
5- latki; Gra multimedilna dla dzieci próbujących czytać „Wykreślanka- 
Wielkanoc” 
 

„Zwyczaje wielkanocne” 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=r-to1UXYMUA 

„Co związane jest z 
Wielkanocą” na 
https://scratch.mit.edu/projec
ts/508439220 

https://eduzabawy.com/gry-
online/memory/wielkanoc/ 

https://eduzabawy.com/gry-
online/wykreslanki/wielkanoc/ 

KP, cz2, s. 21, KP, cz3, s.40- 41 

„Memory- Wielkanoc ” 
https://eduzabawy.com/gry-
online/memory/wielkanoc/ 
„Wykreślanka- Wielkanoc” 
https://eduzabawy.com/gry-
online/wykreslanki/wielkanoc/ 

komputer, nagranie 
opowiadania, 
prezentacja, KP, 
kredki 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r-to1UXYMUA&fbclid=IwAR1pQ8hYYnabFq5aIwTneKRMS7We7Gy5DVeUAtD-dJrrGTvp-PWwwv-UNqc
https://www.youtube.com/watch?v=r-to1UXYMUA&fbclid=IwAR1pQ8hYYnabFq5aIwTneKRMS7We7Gy5DVeUAtD-dJrrGTvp-PWwwv-UNqc
https://scratch.mit.edu/projects/508439220?fbclid=IwAR2XXKzgJXh7IQwTt_jELtNpo89YpoRUazBM6eYsK9p-QlJK3fKYKKDB3Pk
https://scratch.mit.edu/projects/508439220?fbclid=IwAR2XXKzgJXh7IQwTt_jELtNpo89YpoRUazBM6eYsK9p-QlJK3fKYKKDB3Pk
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Feduzabawy.com%2Fgry-online%2Fmemory%2Fwielkanoc%2F%3Ffbclid%3DIwAR0wF39bPqmK7EvMbHihn2tcFrtzLIDEfNTOqnMWxqlk0zZGAwXPv2vVIHA&h=AT0RIsOkzhWUfLyhEXyEewsNeEwU3dPai2tX49KPU2vMW_4Sz7czPMJL9FwDnqMIY06_TD-WH6GyE2IePVzogv_-E78TnWQIz82lIadj7hOMpN1xlewOzrCC2dT0uc3tznKe3rJJn4YxeCY6LAK-&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0KK2aO4TV1sGTmsTGirqIr6SvqOPkIhFfHbz31kQLziU7V4ckDJ3KntBIicnCYDWkXEeR0STnSA7VMaAwbrzAvUgIEituiuVjupsn6a1ne6K14O2N5ptMGt4_ua1r2cy3T23HOBVzQd4qk6jEuHkuIJd6qGOBsLqelKoPIzH0ixSFrdlfQoBU_q4rWHXACK1IETLLvfxusAClN
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Feduzabawy.com%2Fgry-online%2Fmemory%2Fwielkanoc%2F%3Ffbclid%3DIwAR0wF39bPqmK7EvMbHihn2tcFrtzLIDEfNTOqnMWxqlk0zZGAwXPv2vVIHA&h=AT0RIsOkzhWUfLyhEXyEewsNeEwU3dPai2tX49KPU2vMW_4Sz7czPMJL9FwDnqMIY06_TD-WH6GyE2IePVzogv_-E78TnWQIz82lIadj7hOMpN1xlewOzrCC2dT0uc3tznKe3rJJn4YxeCY6LAK-&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0KK2aO4TV1sGTmsTGirqIr6SvqOPkIhFfHbz31kQLziU7V4ckDJ3KntBIicnCYDWkXEeR0STnSA7VMaAwbrzAvUgIEituiuVjupsn6a1ne6K14O2N5ptMGt4_ua1r2cy3T23HOBVzQd4qk6jEuHkuIJd6qGOBsLqelKoPIzH0ixSFrdlfQoBU_q4rWHXACK1IETLLvfxusAClN
https://eduzabawy.com/gry-online/wykreslanki/wielkanoc/?fbclid=IwAR01gx9lR4hsl5I1-kab6UjblNjN-GEtZqYEIb4uXamI85wvgZdRy9PBkuw
https://eduzabawy.com/gry-online/wykreslanki/wielkanoc/?fbclid=IwAR01gx9lR4hsl5I1-kab6UjblNjN-GEtZqYEIb4uXamI85wvgZdRy9PBkuw
https://eduzabawy.com/gry-online/memory/wielkanoc/
https://eduzabawy.com/gry-online/memory/wielkanoc/
https://eduzabawy.com/gry-online/wykreslanki/wielkanoc/
https://eduzabawy.com/gry-online/wykreslanki/wielkanoc/
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1.Zajęcia matematyczne „Uczymy Dzieci Programować” z 

wykorzystaniem programu genialy. Klasyfikowanie i liczenie pisanek, 

Zakodowane obrazy, kolorowanie pisanek.  „Wielkanocna ruletka 

gimnastyczna”- zabawa ruchowa. 

 „Pisanki, kraszanki- jajka malowane”- prezentacja wykonana przez 

nauczyciela- poznanie tradycji malowania jajek, symboliki jajka. 

Poznanie nazw; pisanka, kraszanka, skrobanka, naklejanka, 

nalepianka. 

4- latki; Kącik Dobrego Startu- Przygotowanie wzoru, część B. 

5- latki; Karta pracy cz. 3, s.42- rozwijanie słuchu fonemowego, 

ćwiczenia grafomotoryczne. 

2. Zajęcia ogólnorozwojowe. 

Klasyfikowanie i liczenie 
pisanek 
https://view.genial.ly/.../intera
ctive-content-kolorowe... 

Zakodowane obrazy, 
kolorowanie pisanek 
https://view.genial.ly/.../intera
ctive-content-pisanki... 

„Wielkanocna ruletka 
gimnastyczna”- 
https://wordwall.net/pl/resour
ce/13685756 

KDS, część A, KP, cz3, s. 42 

Komputer, 
prezentacja „Pisanki, 
kraszanki- jajka 
malowane”, KDS, KP 
materiały o różnej 
fakturze, klej, kredki 
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1.Zajęcia z mowy w oparciu o  „Wielkanocne zagadki” połączone z 

zabawą ruchową na koniec: piosenką Śpiewające Brzdące „Hopla, 

hopla!” Rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego, 

kształtowanie umiejętności opisywania przedmiotów. 

Zadanie online Eduzabawy pt. „Dopasuj cienie”. Gra online:  

4- latki; Praca z KP2.24 – ćwiczenie grafomotoryczne, ćwiczenie 

koordynacji wzrokowo-ruchowej, ćwiczenie w liczeniu, rysowanie 

drogi przez labirynt tak, aby dziewczynka zebrała wszystkie pisanki. 

5- latki; a) Praca w KP3.43 – przeliczanie figur geometrycznych, 

odzwierciedlanie liczby za pomocą symboli.  

2. Zajęcia umuzykalniające. 

Praca w ZG57 – ćwiczenia grafomotoryczne, rozwijanie sprawności 

manualnej. 

Śpiewające Brzdące „Hopla, 
hopla!” https://youtu.be/t-
jVEPrPR9c 

„Dopasuj cienie” 
https://eduzabawy.com/gry-
online/dopasuj-
cienie1/wielkanoc/ 

KP2.24, KP3.43, ZG57 

Komputer, treść 
zagadek- 
prezentacja, KP, ZG, 
kredki 

 

https://view.genial.ly/605f0d496bd9330d1ecc3c43/interactive-content-kolorowe-pisankiby-anna-swic?fbclid=IwAR1bvZfYy1EpIXEUDJXssnl97CuF85-KOmTDIwo4R8f255_79s7C3AyKsMg
https://view.genial.ly/605f0d496bd9330d1ecc3c43/interactive-content-kolorowe-pisankiby-anna-swic?fbclid=IwAR1bvZfYy1EpIXEUDJXssnl97CuF85-KOmTDIwo4R8f255_79s7C3AyKsMg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fview.genial.ly%2F604e3e6bed96700d20b35394%2Finteractive-content-pisanki-kraszankiby-anna-swic%3Ffbclid%3DIwAR0d7PyZ2_alm3Wxi3ZEp5tt9Git66jvPXiRZklfyZ-PrtXaARKnoaoHNH4&h=AT1w-Lx__30sjtvUONZgxU0tRuz7G_5cHAtis-O8nXzKoPAcYguIoW6DtWVqt8H0rRJ1m_bB26Z_MeuxSo1TjcDFJPLNYiuy0T_xx3hemMokaxnbRxXS8vdfskYgkLbOxcOhJkcXDrzLNU0nBz99&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1r-Zu1NiGLctyH7Ct9Yk4ap_ME73H2yYBN2fatROVbNz_FH9ZzHTMPYog1ybGiJC9PNkiYqtFTxPFalzo6dmdegZe6Q6j1KL-LA6bKAtvxt9EAFzuvTNVxDBk2d7Za0SpJVLJ4Yr9F0XK2kxB6xGI1XfQyDAYssXt9C2b1gFOxGTxAdzA4Wt7BLTUmldSDBLF10wCftFOk6S1RiBK6p-NrZtYbNw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fview.genial.ly%2F604e3e6bed96700d20b35394%2Finteractive-content-pisanki-kraszankiby-anna-swic%3Ffbclid%3DIwAR0d7PyZ2_alm3Wxi3ZEp5tt9Git66jvPXiRZklfyZ-PrtXaARKnoaoHNH4&h=AT1w-Lx__30sjtvUONZgxU0tRuz7G_5cHAtis-O8nXzKoPAcYguIoW6DtWVqt8H0rRJ1m_bB26Z_MeuxSo1TjcDFJPLNYiuy0T_xx3hemMokaxnbRxXS8vdfskYgkLbOxcOhJkcXDrzLNU0nBz99&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1r-Zu1NiGLctyH7Ct9Yk4ap_ME73H2yYBN2fatROVbNz_FH9ZzHTMPYog1ybGiJC9PNkiYqtFTxPFalzo6dmdegZe6Q6j1KL-LA6bKAtvxt9EAFzuvTNVxDBk2d7Za0SpJVLJ4Yr9F0XK2kxB6xGI1XfQyDAYssXt9C2b1gFOxGTxAdzA4Wt7BLTUmldSDBLF10wCftFOk6S1RiBK6p-NrZtYbNw
https://youtu.be/t-jVEPrPR9c?fbclid=IwAR3m8BNfRWJKQhASWHYxYIV44FrQ4Jr7qWx0XVaaBLW0bTOR_Uhc3M0WkkI
https://youtu.be/t-jVEPrPR9c?fbclid=IwAR3m8BNfRWJKQhASWHYxYIV44FrQ4Jr7qWx0XVaaBLW0bTOR_Uhc3M0WkkI
https://eduzabawy.com/gry-online/dopasuj-cienie1/wielkanoc/?fbclid=IwAR0-rmc6_rPEJrO33_bjO0_2Z-J5uIm3ziyKT1Y4tk06ClrwyxnTETFjs7I
https://eduzabawy.com/gry-online/dopasuj-cienie1/wielkanoc/?fbclid=IwAR0-rmc6_rPEJrO33_bjO0_2Z-J5uIm3ziyKT1Y4tk06ClrwyxnTETFjs7I
https://eduzabawy.com/gry-online/dopasuj-cienie1/wielkanoc/?fbclid=IwAR0-rmc6_rPEJrO33_bjO0_2Z-J5uIm3ziyKT1Y4tk06ClrwyxnTETFjs7I
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1. Zajecia plastyczno- techniczne inspirowane prezentacją 

multimedialną- „Potrawy wielkanocne”. Próba udzielenia odpowiedzi 

na pytanie; Jakie potrawy świąteczne znajdą nie na Twoim stole? Co 

wkładamy do koszyczka? 

4- latki; Praca z KP2.22 – ćwiczenie grafomotoryczne, ćwiczenia 

twórcze, rysowanie po śladzie baranka i jajek, kolorowanie jajek. 

5- latki; Praca w KP3.44 – rozwijanie percepcji wzrokowej, ćwiczenia 

grafomotoryczne. 

Zabawa w „Ciepło- zimno” lub „Poszukiwanie czekoladowych jajek”. 

Praca plastyczno- techniczna;  

4- latki; „Baranek”– praca plastyczna z wykorzystaniem W.13. 

(wyprawka) 

5- latki; „Girlanda z zajączków” (wyprawka) 

Grafomotoryka dla chętnych "Pisanki". 

2. Zajecia ogólnorozwojowe.  

KP2.22, KP3.44, W.13 Prezentacja, 
wyprawka, klej, 
nożyczki, sznurek, 
kolorowanka- 
grafomotoryka 
„Pisanki” 
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1. Pomoc rodzicom w przedświątecznych porządkach przy piosence 

„Mama i tata to nie są roboty”. Zajęcia ruchowe przy piosence, 

wykonywanie prac domowych. Rozumienie konieczności dbania o 

wspólny dom- poznanie prac domowych. 

Gra spostrzegawczo- pamięciowa „Porządkowe memory”- znajdź 

dwa elementy pasujące do siebie.  

„Święta Wielkanocne”- Podsumowanie informacji o Świętach 

Wielkanocnych na podstawie piosenki i dotychczas zdobytej wiedzy 

„Gimnastyka przedszkolaka”- zabawy ruchowe.  

2.  Zabawy badawcze :„Które to jajko?”, „Jak zbudowane jest jajko?” –

obieranie jajka ze skorupki, określenie wyglądu, zapachu, smaku, 

nazywanie części jajka – białko, żółtko, skorupka. 

4- latki; KP.2.23– kolorowanie, wycinanie, składanie ilustracji z części. 

5- latki; Praca w ZG58 – ćwiczenia grafomotoryczne, kodowanie i 

dekodowanie. 

„Mama i tata to nie są roboty” 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=imoS6Wkr04w 

„Porządkowe memory” 
https://wordwall.net/.../porz%
c4%85dki-znajd%c5%ba-dwa... 

 „Święta Wielkanocne” - 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=KyeLlFX0p2g 

Gimnastyka 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=n7OIPFcyZRU 

https://wordwall.net/.../10693
14/gimnastyka-przedszkolaka 

ZG58, KP.2.23 

Odtwarzacz muzyki, 
komputer, jajka, 
ugotowane jajka,  
KP, ZG, kredki 

 

https://www.youtube.com/watch?v=imoS6Wkr04w&fbclid=IwAR1IN7vQM8grdFA3kKTMXtdlrONCOLiGfu2QwCb9VfS_vqqGrJWcTugNOYA
https://www.youtube.com/watch?v=imoS6Wkr04w&fbclid=IwAR1IN7vQM8grdFA3kKTMXtdlrONCOLiGfu2QwCb9VfS_vqqGrJWcTugNOYA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwordwall.net%2Fpl%2Fresource%2F13612495%2Fporz%25c4%2585dki-znajd%25c5%25ba-dwa-elementy-kt%25c3%25b3re-do-siebie-pasuj%25c4%2585%3Ffbclid%3DIwAR3I9GN5deVOWXlqcdLnoCVQavN8mGiR-ubbSwmX-ymCLd5KZTzZ3ZMrtmU&h=AT17vFtIsTiFacgzGndxvRgU2yXBWoWBp54ea-a7RxtC9V1pMafFX0ivY0_DQqmntcUUFkQyKNERi44JhHR8GruWR0Vd3tAvvQdh8IERPcyXK8owFYQB1gE0c4TN5WxTPrbtuLyqKQ7_R6n62iE_&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3JF1h7Gfl3MR5U-b2MHSDKfL7X4ssl9PQnMC9Ld4xDqBmASQZoHU8Y0dzAisvpk4XuiBcfNELV3qxtu3LjstQeg9lAok32x780SVNEC7p5auMA-_n__1jVOtxq-vi5XfMmDVGmVYeypX91RL5v8CZUtREFcpXtHz2_4_ttiGGEdessG1PTUfYUnaBOwBfgCGUzV8RRbFwTeHXH
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwordwall.net%2Fpl%2Fresource%2F13612495%2Fporz%25c4%2585dki-znajd%25c5%25ba-dwa-elementy-kt%25c3%25b3re-do-siebie-pasuj%25c4%2585%3Ffbclid%3DIwAR3I9GN5deVOWXlqcdLnoCVQavN8mGiR-ubbSwmX-ymCLd5KZTzZ3ZMrtmU&h=AT17vFtIsTiFacgzGndxvRgU2yXBWoWBp54ea-a7RxtC9V1pMafFX0ivY0_DQqmntcUUFkQyKNERi44JhHR8GruWR0Vd3tAvvQdh8IERPcyXK8owFYQB1gE0c4TN5WxTPrbtuLyqKQ7_R6n62iE_&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3JF1h7Gfl3MR5U-b2MHSDKfL7X4ssl9PQnMC9Ld4xDqBmASQZoHU8Y0dzAisvpk4XuiBcfNELV3qxtu3LjstQeg9lAok32x780SVNEC7p5auMA-_n__1jVOtxq-vi5XfMmDVGmVYeypX91RL5v8CZUtREFcpXtHz2_4_ttiGGEdessG1PTUfYUnaBOwBfgCGUzV8RRbFwTeHXH
https://www.youtube.com/watch?v=KyeLlFX0p2g&fbclid=IwAR2ThA75iECNblvpGWWgNYIX1NQeedyZspK6xiuaDwXXafV39mkmuVJxE8Y
https://www.youtube.com/watch?v=KyeLlFX0p2g&fbclid=IwAR2ThA75iECNblvpGWWgNYIX1NQeedyZspK6xiuaDwXXafV39mkmuVJxE8Y
https://www.youtube.com/watch?v=n7OIPFcyZRU&fbclid=IwAR280CYCsWfMyQ7k_f-OcUMt-yotX3r4ZCjTamcVCKWzLK0wpqUBaUAc09Q
https://www.youtube.com/watch?v=n7OIPFcyZRU&fbclid=IwAR280CYCsWfMyQ7k_f-OcUMt-yotX3r4ZCjTamcVCKWzLK0wpqUBaUAc09Q
https://wordwall.net/pl/resource/1069314/gimnastyka-przedszkolaka?fbclid=IwAR26f1C9xajYSJkXi_n5ffuBBVO3fJ9tiOsqg4jlweYykEkfRSDn096IpZY
https://wordwall.net/pl/resource/1069314/gimnastyka-przedszkolaka?fbclid=IwAR26f1C9xajYSJkXi_n5ffuBBVO3fJ9tiOsqg4jlweYykEkfRSDn096IpZY


Język angielski  

 https://pl.padlet.com/aleksandracyronek/gxlqgklo8dn42vgg?fbclid=IwAR0d7PyZ2_alm3Wxi3ZEp5tt9Git66jvPXiRZklfyZ-PrtXaARKnoaoHNH4 

 

https://pl.padlet.com/aleksandracyronek/gxlqgklo8dn42vgg?fbclid=IwAR0d7PyZ2_alm3Wxi3ZEp5tt9Git66jvPXiRZklfyZ-PrtXaARKnoaoHNH4

