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Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej na tydzień 06- 09. 04. 2021 r 

Grupa  Marchewki-  5 latki 

Nauczyciele:  Malwina Kanigowska, Magdalena Zawiślak 

 

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?” –  

Karty pracy: 

- w książce „Odkrywam siebie” str, 41 

- karta pracy „Bilet do kina” 

 

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. 

 

 
 

 

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 

prezentacja wysłana na email rodziców, liczmany, misie lalki 
 

 

 

 

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

umiejętności przeliczania w zakresie 8, rozwijanie umiejętności 

odkodowywania. 

Zadania w książce „Odkrywam siebie” str. 42, 43. 

2. Zajęcia umuzykalniające 

 

 

 

 

Link do zajęć umuzykalniających wysłany do rodziców. 

 

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. 
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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.  
Zabawa orientacyjno- porządkowa „Figurki- marmurki”. 

prezentacja wysłana na email rodziców, plastelina lub masa 
solna 
 

 

 

 

 

 

 

 


