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

1.Zwyczanje wielkanocne

Sposoby realizacji

Literatura, Karty Pracy,
Książka
Tydzień 5. Święta, święta, biją dzwony

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 „WykreślankaWielkanoc”

„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/gryonline/memory/wielkanoc/
https://eduzabawy.com/gryonline/wykreslanki/wielkanoc/
KP, cz2, s. 21, KP, cz3, s.40- 41
„Memory- Wielkanoc ”
https://eduzabawy.com/gryonline/memory/wielkanoc/
„Wykreślanka- Wielkanoc”
https://eduzabawy.com/gryonline/wykreslanki/wielkanoc/

Pomoce

komputer, nagranie
opowiadania,
prezentacja, KP,
kredki

Uwagi

2. Pisanki, kraszanki- jajka malowane

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...

Komputer,
prezentacja „Pisanki,
kraszanki- jajka
malowane”, KDS, KP
materiały o różnej
fakturze, klej, kredki

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

3. Wielkanocne zagadki

KDS, część A, KP, cz3, s. 42
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/tjVEPrPR9c
„Dopasuj cienie”
https://eduzabawy.com/gryonline/dopasujcienie1/wielkanoc/
KP2.24, KP3.43, ZG57

Komputer, treść
zagadekprezentacja, KP, ZG,
kredki

4. Wielkanocne dekoracje
5. Świąteczne porzadki

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.
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.

KP2.22, KP3.44, W.13

Prezentacja,
wyprawka, klej,
nożyczki, sznurek,
kolorowankagrafomotoryka
„Pisanki”

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

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

„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

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

