
 
 
 
 
 
Tygodniowy zakres treści nauczania i wychowania oraz sposób realizacji tych treści 
 
Grupa: Pszczółki i Żabki (5-latki) 

Nauczyciele: Katarzyna Gołos, Ewa Ziętala                      

Tygodniowy wymiar godzin: 25 godzin 

Temat kompleksowy: „W wiejskiej zagrodzie” 

Termin realizacji:  od 27.04.2020 do 30.04.2020 

 
 

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

Uwagi. 

 
Poniedziałek 
27 kwietnia 

 
 
 
 
Po co hodujemy 
zwierzęta? 

1. Gospodarz i jego zwierzęta” – 
wypowiedzi dzieci na podstawie 
ilustracji 

 
2. „Po co hodujemy zwierzęta?” – 

ćwiczenie z książki „Pięciolatek – 
Razem poznajemy świat” cz.3, s.38 
 

 
3. „Zwierzęta z wiejskiego podwórka” – 

propozycja lepienia wybranych 
zwierząt gospodarskich z plasteliny.  

• Ilustracje i nagranie 
zamieszczone 
przez nauczycielki 
w grupie 
Messenger 



 

 
4. Słuchanie i omówienie znaczenia bajki 

pt.: „Brzydkie Kaczątko” H.CH. 
Andersena  

 

 

Wtorek 
28 kwietnia  

 
 
 
 
 
W kurniku 

1. Słuchanie utworu pt.: „Bajka o gęsim 
jaju, Raku Nieboraku, Kogucie Piejaku, 
Kaczce Kwaczce, Kocie Mruczku i o 
psie Kruczku”  

 
2. Rozmowa z dziećmi na temat treści 

utworu 
 

3. „Skąd się biorą kurczątka i gąsiątka? – 
ćwiczenie z książki „Pięciolatek – 
Razem poznajemy świat” cz. 3, s.40.  
 

4. Zabawa ruchowa ze śpiewem „Miała 
baba koguta.”  
Link do utworu zamieszczony na 

grupie Messenger 

 

5. „Wiejska zagroda” – zachęcanie dzieci 
do zabawy konstrukcyjnej z 
wykorzystaniem różnego rodzaju 
klocków.  

• Nagrania i ilustracje 
zamieszczone 
przez nauczycielki 
w grupie 
Messenger 



Środa 
29 kwietnia 

 
 
 
Gospodarstwo 
dziadka Władka 

1. Wysłuchanie piosenki pt.:„Dziadek 
Władek” ze zwróceniem uwagi na 
odgłosy wydawane przez 
poszczególne zwierzęta 
Link do utworu zamieszczony na 
grupie Messenger 

 
 

2. Rozmowa na temat piosenki 
 

 3. „Odgłosy zwierząt” - zabawa 
ortofoniczna na podstawie utworu 
„Dziadek Władek” 

 
5. „Gęsie jajo” – propozycja pracy z 
papieru; doskonalenie umiejętności 
odrysowywania i cięcia nożycami 

 
6. „Zwierzęta w zagrodzie” – zabawa 
dźwiękonaśladowcza przy piosence. 

 
7. „Malowane zwierzątka” – propozycja 
pracy plastycznej z wykorzystaniem farb 

• Nagrania 
zamieszczone 
przez nauczycielki 
w grupie 
Messenger 

Czwartek 
30 kwietnia 

 
 
 
Polska – nasza 
Ojczyzna 

1. „Piosenka młodego patrioty” – 
zachęcenie do wysłuchania utworu i 
zastanowienia się, co to znaczy „być 
patriotą” 
Link do piosenki zamieszczony w grupie 
Messenger 
 

• Nagrania 
zamieszczone 
przez nauczycielki 
w grupie 
Messenger 



2. Prezentacja filmu dotyczącego symboli 
narodowych i znaczenia barw 
narodowych 

 
 

3. „Święto flagi” – wysłuchanie fragmentu 
wiersza Zofii Tyszkiewicz jako wstęp do 
pogadanki na temat ustanowionego na 2 
maja Święta Flagi 
 
4. „Czym jest Konstytucja?” – film 
edukacyjny nawiązujący do święta 
Uchwalenia Konstytucji 3 Maja” 
Link do filmu zamieszczony w grupie 
Messenger 
 
5. „Czym jest Unia Europejska?” – 
zachęcenie do obejrzenia nagrania 
opisującego znaczenie Unii Europejskiej i 
najważniejsze zasady obowiązujące 
kraje członkowskie 
 

 
 

 


