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 : ,, Wielkanoc.”
Termin realizacji: 29.03 – 2. 04. 2021
Dzień
tygodnia
Poniedziałek
29.03.2021

Temat zajęć

Wtorek
30.03.2021

Na wielkanocnym
stole.

1. Zabawa ruchowa „ Szukamy pisanek” – rodzic chowa wycięte z kolorowego papieru jajka w
różnych miejscach w domu , dziecko szuka. Pomagamy dziecku kierując go słowami: do przodu,
w bok itp.
2. Słuchanie wiersza „ Babka drożdżowa”
3. Ćwiczenia oddechowe „ Dmuchamy balony” – dzieci naśladują dmuchanie balona.

Środa
31.03.2021

Wielkanocne rachunki.

1. Ćwiczenie w książce str. 44 – dzieci nazywają elementy w ramkach i liczą ile jest ich razem w
każdej z nich, w polu po prawej stronie rysują odpowiednią liczbę kółek.
2. „ Wielkanocny obrus” – stemplowanie za pomocą stempli zrobionych z ziemniaka lub korka na
białej kartce papieru.
3. Zabawa ruchowa „ Wyścig z jajkiem”

Przygotowania do
świąt.

Sposoby realizacji, zadania do wykonania przez dziecko w domu

1. Słuchanie wiersza D.Kossakowskiej „ Wielkanoc”, dziecko odpowiada na pytania związane z
treścią wiersza.
2. Zabawa ruchowa „ Jestem kwiatem” – dziecko kuca, ręce nad głową. Powoli się podnoszą,
wyciągają ramiona w górę i powoli obracają się wokół własnej osi.
3. Ćwiczenie w podręczniku na stronie 43. „ Wielkanocny koszyk”
4. Zabawa ruchowa „ Wyścig z jajkiem” – dziecko niosąc jajko na łyżce, pokonuje wybraną trasę
np. z pokoju do pokoju.

Uwagi

4. Praca plastyczna- dołączona wycinanka pisanka.

Czwartek
1.04.2021

Zasiali górale owies.

Piątek
2.04.2021

Pisanki, kraszanki, jajka
malowane

1. Zakładamy hodowlę owsa lub rzeżuchy- wysianie nasion i obserwowanie wzrostu rośliny.
2. Zadanie w książce str 42 – „ Pisanka” – zapełnianie konturu wg własnej inwencji twórczej.
3. Zabawa ruchowa „ Kurka z podwórka’ naśladowanie odgłosów i sposobu poruszania się kury .
1. Zadnie w książce str 41 – poznanie różnych sposobów ozdabiania jajek.
2. Samodzielne wykonanie pisanki dowolną techniką plastyczną: malowanie, oklejanie itp.
3. Zabawa ruchowa „ Turlamy jajka” - ugotowane jajko na twardo próbujemy turlać po podłodze
do wyznaczonego celu.

