
Tygodniowy zakres treści nauczania i wychowania oraz sposób realizacji tych treści. Plan pracy dydaktyczno – wychowawczej . 

Grupa : TYGRYSKI 

Nauczyciele : Małgorzata Jarosz , Bożena Klucznik. 

Tygodniowy wymiar godzin: 25 godzin 

Temat kompleksowy : ,, Powroty ptaków.” 

Termin realizacji: 12.04 – 16. 04. 2021 

Dzień 
tygodnia 

Temat zajęć Sposoby realizacji, zadania do wykonania przez dziecko w domu Uwagi  

Poniedziałek 
12.04.2021 

Witamy ptaki.  
1. Ćwiczenia oddechowe „  Dmuchamy piórka” – dziecko utrzymuje w powietrzu piórko za pomocą 

dmuchania. Gdy nie mamy piórka, wycinamy jego kształt z cienkiego papieru lub ręcznika papierowego. 
2. Słuchanie opowiadania „ Ptasie sprawki” – nagranie. Udzielanie odpowiedzi na pytania związane z 

treścią opowiadania. 
3. Ptak – ulepienie wybranego ptaka z plasteliny lub z masy solnej ( bocian, jaskółka, szpak) 

 

 

Wtorek  
13.04.2021 

Budki lęgowe. 1. Zabawa z rymowanką – nagranie. 
2. Ćwiczenie oddechowe – chłodzenie „ gorącej zupy”- dmuchanie ciągłym strumieniem na dłonie. 
3. Zabawa „ Dzięcioł w drzewo stuka” – nagranie. Dziecko naśladuje wystukiwany rytm. 
4. „ Budka lęgowa” – budowanie z wybranego rodzaju klocków. 

 

 

Środa  
14.04.2021 

Wysoko – 
nisko. 

1. Słuchanie opowiadania „ Wędrówka obłoków” – nagranie. Odpowiadanie na pytania związane z treścią 
opowiadania. 

2. Ćwiczenie w podręczniku str. 33- dzieci porównują wysokość drzew oraz dopasowują do nich 
odpowiedniej wysokości drabiny, aby zawiesić budki lęgowe. 

3. Zabawy na świeżym powietrzu – dzieci wyszukują trzy rzeczy , które są wysoko i trzy , które są nisko, w 
razie niesprzyjającej pogody, wskazują takie rzeczy w mieszkaniu. 
 

 

 



Czwartek 
15.04.2021 
 

Ptaki – wiosny 
oznaki. 

1. Zabawa „ Prawda czy fałsz” – nagranie . Dzieci oceniają czy czytane zdanie jest prawdziwe czy nie. 
2. Ćwiczenie w podręczniku str. 30 – dzieci liczą budki i wróble, sprawdzają czy wszystkie ptaki znajdą 

dom. W każdej budce mogą zamieszkać dwa wróble. 
3. Ćwiczenia oddechowe – „ Dmuchamy piórka” 

 

 

Piątek  
16.04.2021 

Domy ptaków. 1. Rozwiązywanie zagadek – dzieci odgadują nazwy ptaków. 
2. Ćwiczenie w podręczniku str. 32 – dzieci łączą ze sobą w pary odpowiednie ptaki, nazywają ich miejsca 

lęgowe i kolorują rysunki. 
3. Słuchanie opowiadania „ Powrót jaskółki” – nagranie. Odpowiadanie na pytania związane z treścią 

opowiadania. 
 

 

 


