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Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej na tydzień 29.03- 09.04 2021 r 

Grupa 5 latki Fasolki 

Nauczyciele:  Emilia Dobrogosz - Sosnowska 

Temat kompleksowy: Wielkanoc. 

Dzień 1. Zwyczaje wielkanocne 

Sposób realizacji  Książka, karty pracy, pomoce dydaktyczne Uwagi 

1. Wysłuchanie opowiadania pt. „Ślady wiosny” M. Mazan. 

Odpowiadanie na pytania do opowiadania. Wdrażanie do 

uważnego słuchania tekstu. 

Oglądanie prezentacji pt. „Zwyczaje wielkanocne” 

https://www.youtube.com/watch?v=r-to1UXYMUA. 

Zagraj w grę „Co związane jest z Wielkanocą” na 

https://scratch.mit.edu/projects/508439220 

Zabawa o tematyce wielkanocnej rozwijająca pamięć 

wzrokową: 

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

2. Zajęcia umuzykalniające 
 

Nagranie opowiadania wysłane na email rodziców 
Prezentacja „Zwyczaje wielkanocne” 

https://www.youtube.com/watch?v=r-to1UXYMUA. 

Gra https://scratch.mit.edu/projects/508439220 

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

 

 

 

 

Link do zajęć umuzykalniających wysłany do rodziców. 

Karty pracy 

 
Dowolna strona w 
kartach pracy lub/i 
ćwiczeniach 
grafomotorycznych 
z tematów 
„Święta, święta 
biją dzwony” oraz 
„Wielkanoc” 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r-to1UXYMUA
https://eduzabawy.com/gry-online/memory/wielkanoc/
https://www.youtube.com/watch?v=r-to1UXYMUA
https://scratch.mit.edu/projects/508439220
https://eduzabawy.com/gry-online/memory/wielkanoc/
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Dzień 2. Pisanki, kraszanki, jajka malowane 

Sposób realizacji Książka, karty pracy, pomoce dydaktyczne Uwagi 

1. Zabawy matematyczne w ramach programu „Uczymy dzieci 

programować” z wykorzystaniem programu Genially. 

 

Klasyfikowanie i liczenie pisanek 

https://view.genial.ly/605f0d496bd9330d1ecc3c43/interactiv

e-content-kolorowe-pisankiby-anna-swic 

 

Zakodowane obrazy, kolorowanie pisanek 

https://view.genial.ly/604e3e6bed96700d20b35394/interacti

ve-content-pisanki-kraszankiby-anna-swic 

Oglądanie prezentacji  „Pisanki, kraszanki- jajka malowane”. 

Odpowiedanie na pytania. 

Wykonanie ćwiczeń w książkach str. 60 

- rysuj po śladach, bez odrywania kredki od kartki, 

- posłuchaj zagadek B. Szelągowskiej. 

2. Zajęcia ogólnorozwojowe (korektywa). 

 

Prezentacja wysłana na email rodziców 
Gry matematyczne: 
https://view.genial.ly/605f0d496bd9330d1ecc3c43/interactiv
e-content-kolorowe-pisankiby-anna-swic 
https://view.genial.ly/604e3e6bed96700d20b35394/interacti

ve-content-pisanki-kraszankiby-anna-swic 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Link do ćwiczeń z korektywy wysłany rodzicom na emaila 

Dowolna strona w 
kartach pracy 
lub/i ćwiczeniach 
grafomotorycznyc
h z tematów 
„Święta, święta 
biją dzwony” oraz 
„Wielkanoc” 

 

 

 

 

 

 

https://view.genial.ly/605f0d496bd9330d1ecc3c43/interactive-content-kolorowe-pisankiby-anna-swic
https://view.genial.ly/605f0d496bd9330d1ecc3c43/interactive-content-kolorowe-pisankiby-anna-swic
https://view.genial.ly/604e3e6bed96700d20b35394/interactive-content-pisanki-kraszankiby-anna-swic
https://view.genial.ly/604e3e6bed96700d20b35394/interactive-content-pisanki-kraszankiby-anna-swic
https://view.genial.ly/605f0d496bd9330d1ecc3c43/interactive-content-kolorowe-pisankiby-anna-swic
https://view.genial.ly/605f0d496bd9330d1ecc3c43/interactive-content-kolorowe-pisankiby-anna-swic
https://view.genial.ly/604e3e6bed96700d20b35394/interactive-content-pisanki-kraszankiby-anna-swic
https://view.genial.ly/604e3e6bed96700d20b35394/interactive-content-pisanki-kraszankiby-anna-swic
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Dzień 3. Zagadki wielkanocne 

Sposób realizacji Książka, karty pracy, pomoce dydaktyczne Uwagi 

1. Oglądanie prezentacji z „Wielkanocnymi zagadkami” 
połączoną z zabawą ruchową: piosenka z youtube  Śpiewające 
Brzdące „Hopla, hopla!” https://youtu.be/t-jVEPrPR9c Dzieci 
zamieniają się w zajączki które skaczą po łące- doskonalenie 
koordynacji ruchowej. 
 
Zadania online ze strony Eduzabawy pt. „Dopasuj cienie”- 
należy przeciągnąć kolorowe obrazki na właściwy cień. - Gra 
online: Dopasuj cienie do obrazka: Wielkanoc dla dzieci, 
uczniów (eduzabawy.com) 
Ćwiczenie grafomotoryczne „Pisanka”- połącz kropki a 
następnie pokoloruj pisankę (kredkami, farbami, flamastrami).  
 
Ćwiczenie na spostrzegawczość „7 różnic”- znajdź 7 różnic na 
obrazkach. 
Oglądanie bajki pt. „Kacze przygody”, bajka opowiada o tym co 

w życiu jest najważniejsze, czyli rodzina      . 
https://youtu.be/rYS4imgwkuI 

2. Zajęcia umuzykalniające 
3. Zajęcia z tańca 

 

Prezentacja „Wielkanocne zagadki” przesłana na email 
rodziców 
Piosenka z YouTube https://youtu.be/t-jVEPrPR9c 
Gry on-line 

Gra online: Dopasuj cienie do obrazka: Wielkanoc dla 
dzieci, uczniów (eduzabawy.com) 

Karta pracy „Pisanka” 
Bajka „Kacze opowieści” https://youtu.be/rYS4imgwkuI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Linki z zajęciami z umuzykalnienia oraz tańca przesłane 
rodzicom. 

Dowolna strona w 
kartach pracy lub/i 
ćwiczeniach 
grafomotorycznych 
z tematów 
„Święta, święta 
biją dzwony” oraz 
„Wielkanoc” 

 

 

 

 

 

 

https://eduzabawy.com/gry-online/dopasuj-cienie1/wielkanoc/
https://eduzabawy.com/gry-online/dopasuj-cienie1/wielkanoc/
https://eduzabawy.com/gry-online/dopasuj-cienie1/wielkanoc/
https://youtu.be/rYS4imgwkuI
https://youtu.be/t-jVEPrPR9c
https://eduzabawy.com/gry-online/dopasuj-cienie1/wielkanoc/
https://eduzabawy.com/gry-online/dopasuj-cienie1/wielkanoc/
https://youtu.be/rYS4imgwkuI
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Dzień 4. Potrawy wielkanocne 

Sposób realizacji Książka, karty pracy, pomoce dydaktyczne Uwagi 

 

1. Oglądanie prezentacji pt. „Potrawy wielkanocne”. Próby 

odpowiedzi na pytanie : Jakie potrawy znajdą się na waszych 

stołach wielkanocnych. Doskonalenie samodzielnych 

wypowiedzi. 

Zabawa w memory wielkanocne ze strony eduzabawy.pl 

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

          Ćwiczenia grafomotoryczne „Pisankowy labirynt”. 

       Masażyk relaksacyjny „Stary niedźwiedź mocno śpi i o wiośnie 

śni” 

2. Ćwiczenia z korektywy 

Prezentacja wysłana do rodziców 
Gra on- line  
https://eduzabawy.com/gry-online/memory/wielkanoc/ 
karta pracy „Pisankowy labirynt” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Link wysłany rodzicom 

Dowolna strona w 
kartach pracy lub/i 
ćwiczeniach 
grafomotorycznych 
z tematów 
„Święta, święta 
biją dzwony” oraz 
„Wielkanoc” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eduzabawy.com/gry-online/memory/wielkanoc/
https://eduzabawy.com/gry-online/memory/wielkanoc/
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Dzień 5. Jakie to jajko? 

Sposób realizacji  Książka, karty pracy, pomoce dydaktyczne Uwagi 

1. Oglądanie prezentacji w programie PowerPoint. 

Ćwiczenia ruchowe – gimnastyka przedszkolaka.  

2. Zabawy badawcze: „Bezwładność jajka czyli jak rozróżnić 

jajko surowe od ugotowanego?” 

https://youtu.be/V6bt2npXFcg 

• „Które to jajko?” – przygotowujemy dwa jajka dla 

dziecka – surowe i ugotowane. Dziecko wprawia w 

ruch obrotowy oba jajka i obserwuje ich ruch; 

określa które z nich kręci się szybciej. Wniosek – 

gotowane jajko wiruje szybciej, ponieważ ma stały 

środek, natomiast surowe kołysze się i obraca 

wolniej, ponieważ jego płynny środek przesuwa się 

wewnątrz skorupki na wszystkie strony. 

• „Jak zbudowane jest jajko?” – zadaniem dzieci jest 

określenie właściwości ugotowanego jajka i 

wykonanie następujących czynności: 

- obieranie jajka ze skorupki 

- określenie wyglądu, zapachu, smaku 

- nazywanie części jajka – białko, żółtko, skorupka. 

3. Podsumowanie informacji o Świętach Wielkanocnych na 

podstawie piosenki i dotychczas zdobytej wiedzy. 

Wysłuchanie piosenki „Święta Wielkanocne” - 

https://www.youtube.com/watch?v=KyeLlFX0p2g 

Pomoc rodzicom w przedświątecznych porządkach. 

Karty pracy: 

- znajdź intruza 

- połącz kropki od 1 do 10 

ćwiczenia ruchowe: https://youtu.be/n7OIPFcyZRU 
Bezwładność jajka czyli jak rozróżnić jajko surowe od 

ugotowanego?” 
https://youtu.be/V6bt2npXFcg 

dwa jajka ugotowane i surowe 

piosenka 

https://www.youtube.com/watch?v=KyeLlFX0p2g 

karty pracy 

Dowolna strona w 
kartach pracy lub/i 
ćwiczeniach 
grafomotorycznych 
z tematów 
„Święta, święta 
biją dzwony” oraz 
„Wielkanoc” 

https://youtu.be/V6bt2npXFcg
https://www.youtube.com/watch?v=KyeLlFX0p2g
https://youtu.be/n7OIPFcyZRU
https://youtu.be/V6bt2npXFcg
https://www.youtube.com/watch?v=KyeLlFX0p2g
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Temat kompleksowy: Z kulturą za pan brat. 

Dzień 1. W kinie.  

Sposób realizacji  Książka, karty pracy, pomoce dydaktyczne Uwagi 

1. Wysłuchanie wiersza „W kinie”. Odpowiadanie na pytania 

dotyczące wiersza. Wdrażanie do uważnego słuchania 

tekstu. 

Quiz muzyczny – „Czy znasz muzykę z bajek?” - Wysłuchanie 

piosenek o literze F -  

Zabawa ruchowa – „Coś na f” – dzieci wyszukują w domu 

przedmioty w nazwach których mieści się głoska f, następnie 

dzielą nazwy tych przedmiotów na sylaby np. fotel/ fo – tel. 

Karta pracy – 4.4 – czytanie globalne wyrazu „fotel” 

2. Zajęcia ogólnorozwojowe (korektywa)  

 

Nagranie opowiadania wysłane na email rodziców 
https://www.youtube.com/watch?v=O6bvNUz6Bg4 

https://www.youtube.com/watch?v=_9bFunWBSjg 

https://www.youtube.com/watch?v=e5pRuzVeyYA 
 

 

 

 

Link do zajęć wysłany do rodziców. 

 

 
Dowolna strona w 
kartach pracy lub/i 
ćwiczeniach 
grafomotorycznych 
z tematów „Z 
kulturą za pan 
brat” oraz „Jestem 
kulturalny” 

 

Dzień 2. W teatrze. 

Sposób realizacji  Książka, karty pracy, pomoce dydaktyczne Uwagi 

1. Zapoznanie z prezentacją „W teatrze”. Przybliżenie pojęć 

związanych z teatrem: scena, widownia, aktor, rekwizyty, 

dekoracja, kostiumy, kształtowanie umiejętności budowania 

wypowiedzi poprawnej gramatycznie. Zabawa ruchowa 

„Przynieś misia”. „Kupujemy bilety” - zabawa matematyczna. 

Rozwijanie umiejętności przeliczania w zakresie 8, rozwijanie 

umiejętności odkodowywania. 

 

2. Zajęcia umuzykalniające 

 

prezentacja wysłana na email rodziców, liczmany, misie lalki 
 

 

 

 

 

 

Link do zajęć umuzykalniających wysłany do rodziców. 

 

 
Dowolna strona w 
kartach pracy lub/i 
ćwiczeniach 
grafomotorycznych 
z tematów „Z 
kulturą za pan 
brat” oraz „Jestem 
kulturalny” 

https://www.youtube.com/watch?v=O6bvNUz6Bg4
https://www.youtube.com/watch?v=_9bFunWBSjg
https://www.youtube.com/watch?v=e5pRuzVeyYA
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Dzień 3 – W teatrze lalek. 

Sposób realizacji  Książka, karty pracy, pomoce dydaktyczne Uwagi 

1. Oglądanie prezentacji „Teatr”. Doskonalenie umiejętności 
uważnego słuchania, doskonalenie umiejętności podziału na 
sylaby lub głoski, poszerzanie słownika, kształtowanie 
umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi.  

a) Prezentacja o teatrze lalek z podziałem na rodzaje lalek (nazwy 

dzieci mogą podzielić na sylaby lub głoski): 

- pacynka 

- marionetka,  

- kukiełka,  

- jawajka.  

b) Teatrzyk kukiełkowy z morałem pt: „O smoku, co inny był”. 

Rozmowa z rodzicami na temat: dlaczego warto trzymać się 

własnych zasad i nie dawać się namówić do złego? 

c) „Moja kukiełka” – wykonanie kukiełki ze starej skarpetki lub 

rękawiczki. 

2. Zajęcia ogólnorozwojowe (korektywa)  

 

 
prezentacja wysłana na email rodziców, skarpetka lub 
rękawiczka, elementy do ozdoby typu guziczki, cekiny, 
dryciki kreatywne 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link do zajęć wysłany do rodziców. 

 

 
Dowolna strona w 
kartach pracy lub/i 
ćwiczeniach 
grafomotorycznych 
z tematów „Z 
kulturą za pan 
brat” oraz „Jestem 
kulturalny” 
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Dzień 4. Z wycieczką do muzeum. 

Sposób realizacji  Książka, karty pracy, pomoce dydaktyczne Uwagi 

1. Oglądanie prezentacji „Z wycieczką do muzeum”. Poszerzanie 
wiedzy na temat muzeów, poznanie różnych typów muzeów. 
Rozwiązywanie zagadek zawartych w prezentacji – 
doskonalenie umiejętności wiązania opisu słownego z 
rysunkiem.  

2. „Moja figurka” – wykonanie figurki z plasteliny lub masy solnej. 
Rozwijanie sprawności manualnej, kreatywności.  
 

prezentacja wysłana na email rodziców, plastelina lub masa 
solna 
 

 

 

 

 

 
Dowolna strona w 
kartach pracy lub/i 
ćwiczeniach 
grafomotorycznych 
z tematów „Z 
kulturą za pan 
brat” oraz „Jestem 
kulturalny” 

 


