
    Kwiecień plecień 

ŚRODA 

Temat dnia Formy aktywności dzieci 

Kwietniowa pogoda 
Wiodąca aktywność:  

matematyczno- przyrodnicza 

 

1. Obserwacja kwietniowej pogody. Założenie dziennika pogody. Zapisywanie 

obserwacji, w formie rysunkowej, dzieci potrafiące pisać mogą zapisywać ( słońce, 

deszcz, śnieg, wiatr, ciepło, zimno). Dzieci prowadzą obserwację przez 3 dni. Trzeciego 

dnia podsumowują, czy więcej było zimy, czy lata w pogodzie.  

2. Zabawy matematyczne ”Pomagam mamie”np. w segregacji prania, wyciąganiu 

naczyń ze zmywarki. Dziecko liczy ( na miarę swoich możliwości min. do 8) ile 

skarpetek, łączy je w pary, ile koszulek, itd.itp. 

3.Sześciolatki:  KP.3 – str.54,55, L - str.59   

4. Pięciolatki: Planeta dzieci-str.47, Grafomotoryka: str. 62 

5. Gimnastyka :  

https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ 

6.Piosenka do nauki, I zwrotka : 

https://www.youtube.com/watch?v=UG-WU0ZbgK8 

Taniec Mai 

Alicja Gałązka 

Każda mała pszczółka na zabawę pędzi już 

Gucio też chce tańczyć a bez niego ani rusz 

I muzykę przez całą noc świerszcz Filip będzie grał 

Śpiewajmy w nas zabawy moc to imprezowy szał 

 

CZWARTEK 

https://www.youtube.com/watch?v=UG-WU0ZbgK8
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Alicja+Ga%C5%82%C4%85zka&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLVT9c3NEzOs6wyyM7NXsQq4JiTmZyVqOCeeLTpSGtVdiIAboYNDyQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwicz5-OqOrvAhWXh_0HHTrKBLkQMTAAegQIBBAD


Temat dnia  Forma aktywności dzieci 

Kwiaty wiosny Wiodąca aktywność: muzyczno- ruchowa 

 

1. Sześciolatki: Praca w kartach: KP3- str.56, Czi P – str. 58,59, 

2. Pięciolatki: Planeta dzieci- str.48,53 

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

4.Filmik edukacyjny - Kwiaty wiosny: https://www.youtube.com/watch?v=GrKuD6xlb7s 

5.Piosenka do nauki, 1 zwrotka i refren: https://www.youtube.com/watch?v=UG-

WU0ZbgK8 

Taniec Mai 

Alicja Gałązka 

Każda mała pszczółka na zabawę pędzi już 

Gucio też chce tańczyć a bez niego ani rusz 

I muzykę przez całą noc świerszcz Filip będzie grał 

Śpiewajmy w nas zabawy moc to imprezowy szał 

Nadchodzi Maja 

Śpiewem woła nas 

Tak szubidu i szubidej 

Zatańczyć razem czas 

A teraz obrót 

Szubidubidu 

I w górę ręce 

Szubidubidej 

I teraz podskok 

Szubidubidu 

https://www.youtube.com/watch?v=UG-WU0ZbgK8
https://www.youtube.com/watch?v=UG-WU0ZbgK8
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Alicja+Ga%C5%82%C4%85zka&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLVT9c3NEzOs6wyyM7NXsQq4JiTmZyVqOCeeLTpSGtVdiIAboYNDyQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwicz5-OqOrvAhWXh_0HHTrKBLkQMTAAegQIBBAD


Będziemy śpiewać 

Aż nadejdzie nowy dzień 

Na parkiecie wszyscy są by razem tańczyć tak 

Teraz już ze wszystkich stron czekają na ten znak 

I uwaga to jest to już gwiazda z wami jest 

Światła werble będzie show czekamy na ten gest 

Nadchodzi Maja 

Śpiewem woła nas 

Tak szubidu i szubidej 

Zatańczyć razem czas 

A teraz obrót 

Szubidubidu 

I w górę ręce 

Szubidubidej 

I teraz podskok 

Szubidubidu 

Będziemy śpiewać 

Aż nadejdzie nowy dzień 

A teraz obrót…  

6. Gimnastyka: https://www.youtube.com/watch?v=cGOK6AcTLZE  

 

PIĄTEK 

Temat dnia   Forma aktywności dzieci 

Ptaki wokół nas  Wiodąca aktywność: plastyczno - techniczna 

https://www.youtube.com/watch?v=cGOK6AcTLZE


 

 

1.Zabawa ruchowo- rytmiczna: https://www.youtube.com/watch?v=BKAw3y1HKuE  

2. Pięciolatki - Grafomotoryka str.61 – dziecko wodzi paluszkiem po kształcie litery 

F, koloruje według własnego pomysłu, Planeta Dzieci- str.55.( Proszę zwrócić uwagę 

aby dzieci wykonywały pracę dokładnie, nie wychodziły poza kontury, po kropkach nie 

odrywając kredki od papieru) 

3. Sześciolatki: Praca z KP3str. 52,53  

 L str. ,60  

Kącik Dobrego Startu- wzór 21a - dzieci ozdabiają materiałami o różnej fakturze ( np: 

skrawki materiałów, bibuła, kolorowy papier, włóczka, ryż, kasza) literkę F. 

5.Film edukacyjny o ptakach: https://www.youtube.com/watch?v=1dSaIClDsS8 

5. „Ptaki wokół nas” po obejrzeniu filmu dzieci sprawdzają jakie ptaki mieszkają wokół 

domu, próbują je nazwać, wykonują pracę plastyczno- techniczną ptaka( np. z rolki po 

papierze), który mieszka w okolicy domu.                                                                                         

Gimnastyka: https://www.youtube.com/watch?v=pQjB7kgnQpI 

6.Nauka piosenki, 2 zwrotka: 

https://www.youtube.com/watch?v=UG-WU0ZbgK8 

Na parkiecie wszyscy są by razem tańczyć tak 

Teraz już ze wszystkich stron czekają na ten znak 

I uwaga to jest to już gwiazda z wami jest 

Światła werble będzie show czekamy na ten gest 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pQjB7kgnQpI
https://www.youtube.com/watch?v=UG-WU0ZbgK8






 


