
PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ
KWIECIEŃ

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
Propagowanie postawy proekologicznej – szacunku i ochrony 
przyrody.
Kształtowanie szacunku dla ludzi wykonujących zawód pracownika 
służb komunalnych.
Zachęcanie do codziennego spożywania mleka i przetworów 
mlecznych –przełamywanie niechęci.
Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej.
Rozwijanie umiejętności właściwego reagowania na przegraną, 
znoszenie porażek.
Wdrażanie do właściwego zachowania się przy stole i używania 
zwrotów proszę, dziękuję.
Uświadamianie sensu zdarzeń przyczynowo-skutkowych                     
i umożliwianie przewidywania następstw.
Zachęcanie do codziennych spacerów i zabaw na świeżym powietrzu.
Doskonalenie percepcji słuchowej – wyróżnianie samogłosek w 
nagłosie; przelicznie sylab w słowie.
Doskonalenie percepcji wzrokowej podczas układania według wzoru  
i wskazywania takich samych znaków i symboli.
Rozwijanie umiejętności związanych z poznawaniem świata zwierząt 
ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt hodowlanych.
Kształtowanie umiejętności liczeni i działania na zbiorach.
Rozwijanie umiejętności dostrzegania i rozumienia rytmów.
Kształtowanie postawy patriotycznej w kontekście tożsamości 
narodowej.



Tematyka tygodnia  6 IV - 9 IV 2021r.

„Zwierzęta na wsi”

1. ,,W gospodarstwie”

Wiersz do nauki

Pieje kogut już od świtu;

- Kukuryku! Kukuryku!

Kura do kurczaków żwawo

Gdacze: - W lewo!

Gdacze: - W prawo!

Kaczka kwacze: - Kwa! Kwa! Kwa!

Trzy kaczątka dziobem pcha.

Krowa muczy: - Mu! Mu! Mu!

Aż po prostu brak jej tchu.

Koń opędza się od much.

I rży głośno: - Jestem zuch!

Świnka chrumka: - Chrum! Chrum! Chrum!

Co za hałas! Co za szum!

Kot cichutko miauczy: - Miau!

A pies szczeka: - Hau! Hau! Hau!



2. https://www.youtube.com/watch?v=Uq57eMCBBzI

„Na podwórku”
Osłuchanie z piosenką.

1. Na podwórku zamieszanie,

każdy czeka na śniadanie,

głodny kot na płot się drapie

a gospodarz smacznie chrapie.

Ref. Gospodarzu, wstawać pora,

karmić kury i indora,

nieść do stajni sianko świeże,

a nie w łóżku sobie leżeć!

2. Pieje kogut: kukuryku!

Nie ma ziarna dziś w kurniku!

Krowa muczy, kwiczy prosię:

ktoś tu ma nas wszystkich w nosie.

Ref. Gospodarzu…

3. Gdy gospodarz to usłyszał,

krzyknął: spokój, krzyknął: cisza,

fantastyczny sen dziś miałem,

więc przerywać go nie chciałem.

https://www.youtube.com/watch?v=Uq57eMCBBzI


-  Zabawa słuchowa do piosenki -  dziecko  słucha piosenki ponownie,
następnie odpowiada na pytania dotyczące tekstu, np. Jakie zwierzęta

występowały kolejno w piosence?

– Zabawa ruchowo-rytmiczna do piosenki – dziecko porusza się w
rytmie piosenki. W miejscu pauzy zatrzymje się i klaszcze w ręce.

3. „Bajka o zwierzętach w gospodarstwie”

https://pl.pinterest.com/pin/659636676660420223/

4. „Konik”
Gimnastyka buzi i języka.

Jedzie koń po bruku, stuka – stuku, puku Kląskanie językiem ze
zmianą tempa.

Konik woła iha – ha. Czy potrafisz tak jak ja? Powtarzanie iha – ha.

Raz jedzie po woli, a raz galopuje.

Ten dźwięk słyszy każdy i go naśladuje. Kląskanie językiem ze
zmianą tempa.

5. „Zwierzęta na wsi „ - odgłosy zwierząt
Film edukacyjny.

https://www.youtube.com/watch?v=qQtJP40a1Iw

6. „W zagrodzie Małgosi” - bajeczka ortofoniczna.

Rodzic czyta treść bajeczki, a dzieci naśladują odgłosy zwierząt.

Wieczorem w zagrodzie cioci Małgosi

https://www.youtube.com/watch?v=qQtJP40a1Iw
https://pl.pinterest.com/pin/659636676660420223/


Każde zwierzątko o jedzenie prosi.

Piesek szczeka: hau, hau, hau.

Kotek miauczy: miau, miau, miau.

Kura gdacze: kod, ko, da.

Kaczka kwacze: kwa, kwa, kwa.

Gąska gęga: gę, gę, gę.

Ona też chce najeść się.

Owca beczy: be, be, be.

Koza muczy: me, me, me.

Indor gulaga: gul, gul, gul.

Krowa ryczy: mu, mu, mu.

Konik parska: prr, prr, prr.

A pies warczy: wrr, wrr, wrr.

I tak gra orkiestra ta, aż  Małgosia jeść im da.

7. „Na podwórku koło bramy” –piosenka.

https://www.youtube.com/watch?v=vFf1UYE_gRU

8. „Co słychać na podwórku?” – rozwiązywanie zagadek.

- Czasami jest szara,

lecz najczęściej biała.

Nie każdy by odgadł,

gdyby nie gęgała. (gęś)

https://www.youtube.com/watch?v=vFf1UYE_gRU


- Uwielbia się kąpać,

krótkie nóżki ma,

na pewno odgadniesz,

gdy powiesz: – Kwa, kwa… (kaczka)

- Nigdy się nie czesze,

Choć ma piękny grzebień,

Rano głośno pieje,

W dzień z kurami grzebie. (kogut)

- Jest szybki i silny,

W skromnej stajni mieszka,

Kiedy mu jest smutno,

Głośno rży i wierzga. (koń)

- Kiedy się w oborze,

Do syta nie naje,

Wtedy głośno ryczy

I mleka nie daje. (krowa)

- Nie darmo ją człowiek

Zachęca i prosi –

Chociaż dużo gdacze

                                    Złotych jaj nie znosi. (kura)



- Z jej runa powstają

Sweterki wełniane,

a swojego męża

nazywa baranem. (owca)

9. „Dopowiedz i zrób” – zabawa z rymami.

Rodzic mówi zdania, których zakończenia – słowa do rymu –
dopowiada dziecko. Dzieccko wykonuje czynność, o której jest mowa

w zdaniu.

Powiedz: prosię i podrap się po … nosie.

Powiedz: koń i wyciągnij do mnie… dłoń.

Powiedz: krowy i dotknij palcem … głowy.

Powiedz: króliczki i nadmij … policzki.

Powiedz: kaczuszka i dotknij łokciem …brzuszka.

Powiedz: psy i klaśnij raz, dwa, …trzy.

Tutaj życzę udanej zabawy W przedszkolu również próbujemy
bawić się w „ rymowanki – rozśmiesznki”. 

10. „ Stary Donald farmę miał”- piosenka.

https://www.youtube.com/watch?v=MHFpBY85ahk

https://www.youtube.com/watch?v=MHFpBY85ahk


11. „Psotna świnka” 

Ćwiczenie motoryki małej: kolorowanie pastelami lub 
malowanie talerzyka papierowego; wycinanie uszek i ryjka 
(rysowanie flamastrem dziurek), naklejki oczy, naklejanie 
wszystkich elementów na talerzyk.

12. Muzyczna gimnastyka                                                        
Ćwiczenia w podskokach – lekcja 2.

https://www.youtube.com/watch?v=4YFmTNqTfsU

13. „Dwóm tańczyć się zachciało”

Zbawa muzyczno – taneczna do utrwalenia. 

 https://www.youtube.com/watch?v=kYVHX1itkqg

14. „ Zwierzęta na wsi „ film edukacyjny. 

Podsumowanie tematyki tygodnia.

https://www.youtube.com/watch?v=xrgowwp1V-U

https://www.youtube.com/watch?v=xrgowwp1V-U
https://www.youtube.com/watch?v=kYVHX1itkqg
https://www.youtube.com/watch?v=4YFmTNqTfsU

