
                                                                                                                                                          Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 5/2020 Dyrektora Przedszkola nr 4 

 

Tygodniowy zakres treści nauczania i wychowania oraz sposób realizacji tych treści 

Grupa: 3 latki 

Nauczyciel: Magdalena Bartoszewska, Sylwia Żebrowska            

 tygodniowy wymiar godzin  25 

Temat kompleksowy: „W gospodarstwie” 

Termin realizacji  od 04   do 08 .05. 2020r. 

 

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

Uwagi. 

 
Poniedziałek 
04 maja 

Zwierzęta, które znamy   

Baranek – wypełnianie baranka wg własnego pomysłu 
(wydzieranka z papieru, kuleczki z bibuły, waty). Karta pracy 
str. 8  
Koniki - zabawa poranna- Dzieci naśladują poruszanie się 
konia: bieg truchtem, galopem w różnych kierunkach. 
 

Dzieci siedzą przy stole, na środku leżą różne obrazki 
przedstawiające zwierzęta mieszkające na wsi. 
Rodzic czyta zagadkę, dzieci mają za zadanie odnaleźć 
obrazek, obrazki odkładamy z boku. 
 Rozmowa na temat każdego zwierzęcia, co je, gdzie 
mieszka. 

 



1. Jestem różowa, tłusta i kwiczę. 
kiedy w chlewiku zapasy ćwiczę. (świnia) 
2. Ptak jest ze mnie kolorowy 
i gulgotać wciąż gotowy. (indyk) 
3. Ma skrzydełka dwa, 
mówi: kwa, kwa, kwa. (kaczuszka) 
4. Spotkasz go w stajni albo zagrodzie, 
a jego ogon zawsze jest w modzie. (koń) 
5. Mogę, gdy zechcę, dać dla człowieka 
nawet wiaderko pysznego mleka. (krowa) 
6. Za każde jajko, małe i duże, 
podziękuj, proszę, gdaczącej… (kurze) 
7. Jestem biała, jak wąż syczę, tyle razy, 
że nie zliczę i lubię chodzić gęsiego, 
czy wiesz kim jestem, kolego? (gęś) 
8. Mam na sobie same loczki, 
futro białe jak obłoczki, 
a gdy czegoś mi się chce 
mówię tylko: me, me, me. (owca) 
 
Jakie to zwierzę?- dorysowywanie kredkami 
brakujących części zwierząt. Dziecko otrzymuje kartkę z 
zarysowanym zwierzęciem, dorysowuje brakującą 
część, np. ucho, ogon, oko itp. 
 
Zwierzęta w zagrodzie – zabawa ruchowa. Rodzic 
pokazuje obrazek, a dzieci poruszają się, jak pokazane 
zwierzęta naśladując głosy tych zwierząt. 

Wtorek 
05 maja 

Koncert na podwórku Kaczuszki – zabawa taneczna do muzyki. 
 

 



Piosenka: Gdacze kura: ko, ko, ko 
https://www.youtube.com/watch?v=QPqALIknKwY 

 
Na wiejskim podwórku – masażyk z wykorzystaniem 
wiersza. 
Biegną konie do zagrody uderzamy otwartymi dłońmi 
po plecach 
A kaczuszki hop do wody uderzamy piąstkami od góry 
pleców do dołu 
Kurki ziarna wydziobują palcami wskazującymi 
chodzimy po całych plecach 
Pieski szczekają delikatnie szczypiemy 
i domu pilnują. masujemy po całych plecach 
 
Koniki - zabawa poranna. Dzieci naśladują poruszanie się 
konia: bieg truchtem, galopem w różnych kierunkach. 
 
Kaczuszka – kolorowanie na żółto. Karta pracy str. 9. 
 
Filmik o zwierzętach  wiejskiego podwórka 
https://www.youtube.com/watch?v=5cT69xkHVh8 

Środa 
06 maja 

Liczymy zwierzęta  Kaczka Dziwaczka – słuchanie wiersza Jana Brzechwy. 
Rysowanie kredkami na temat dowolny. (załącznik 1) 
Dziecko  słucha  wiersza Rozmowy zwierząt Anny Surowiec. 
(załącznik 2) Rozmowa na temat wiersza. Dzieci wymieniają 
zwierzęta występującew wierszu. 
 
Zagroda wiejska – przeliczanie zwierząt. Rodzic 
przygotowuje ilustrację przedstawiającą zagrodę wiejską. 
Przeliczanie zwierząt, które są na obrazku  na dywanie 
położone są obrazki tych zwierząt, zadaniem dziecka jest 
położenie takiej liczby /patyczków, nakrętek lub itp./, 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QPqALIknKwY
https://www.youtube.com/watch?v=5cT69xkHVh8


ile jest zwierzątek na tablicy. 
 
Klaśnij, tupnij, podskocz – zabawa matematyczno - 
ruchowa. Dzieci maszerują, biegają, w rytm tamburyna, na 
sygnał: klaśnij lub tupnij lub podskocz raz lub dwa lub trzy. 
Zabawę powtarzamy kilka razy. 
Konik na biegunach – zabawa ruchowa. Dzieci kładą się na 
brzuchu, łapią się za stopy i tworzą „kołyskę”. Poruszają się 
w przód i w tył. 
 
Gdzie jest kaczuszka? – zabawa dydaktyczna. Dziecko 
zamyka oczy, w tym czasie zostaje schowana zabawka. 
Zadaniem dziecka jest odnalezienie i określenie położenia. 

Czwartek 
07 maja 

Na wsi Walka kogutów – zabawa ruchowa z elementem 
równowagi. Dzieci dobierają się parami lub dziecko - rodzic. 
Kucają naprzeciw siebie, próbują przewrócić kolegę 
odpychając się dłońmi.  
 
Zgadnij czyj to głos? – zabawa dydaktyczna z 
wykorzystaniem obrazków zwierząt. Nauczycielka naśladuje 
głosy zwierząt, a dzieci pokazują, do kogo należy głos i 
nazywają zwierzę. Zabawy swobodne dowolnie wybraną 
zabawką 
Oglądanie filmu animowanego 
https://www.youtube.com/watch?v=hMI74Mm6tgU 
 
Quiz: prawda czy fałsz? 
Wypowiadamy zdania na temat zwierząt , dzieci decydują 
czy dane zdanie jest  prawdziwe czy fałszywe? 
-Krowa je cukierki (fałsz) 
- Kaczki pływają w stawie (prawda) 
- Świnka robi ”chrum, chrum” (prawda) 
- Koń jest koloru zielonego (fałsz) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hMI74Mm6tgU


- Kotki szczekają (fałsz) 

 
Zwierzątko z wiejskiego podwórka – wybieramy 
zwierzątko i wykonujemy pracę plastyczną (np. kurczak 
lub świnka - origami z kółek) 

Piątek 
08 maja 

Zwierzęta i ich dzieci Zwierzęta i ich domy – zabawa dydaktyczna. Łączenie 
w pary obrazków zwierząt i ich domów. 
 
Koniki - zabawa poranna. Dzieci naśladują poruszanie się 
konia: bieg truchtem, galopem w różnych kierunkach. 

 
Zwierzęta i ich dzieci – nazywanie zwierząt i łączenie dzieci z 
ich rodzicami. Rodzic rozkłada na dywanie potomstwo 
zwierząt (prosię, kurczę, źrebię, cielę). Zadaniem dzieci jest 
dopasowanie potomstwa do zwierzęcia (świnia – prosiak, 
kura – kurczak, krowa – cielak, koń – źrebak). 
 
Zwierzęta i ich dzieci, odgłosy – filmik. 
https://www.youtube.com/watch?v=v4R2rkylrc0 
 
Piórka – zabawa ruchowa połączona z ćwiczeniami 
oddechowymi z wykorzystaniem kolorowych piórek. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v4R2rkylrc0


 

 

 


