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Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•

Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej podczas zabaw ruchowych,
plastycznych.
Zachęcanie do prowadzenia obserwacji i wyciągania wniosków na ich podstawie.
Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich. Uświadamianie, że
dzielenie się może sprawiać radość wszystkim.
Aktywne włączanie dzieci spędzania ciekawie wolnego czasu z rodziną
Umożliwienie wspólnej zabawy dzieciom i ich rodzicom; czerpanie radości ze
wspólnej zabawy.
Rozwijanie umiejętności różnicowania i nazywania kierunków w przestrzeni i na
kartce.
Poszerzanie czynnego słownika dziecka.
Utrwalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej wyrazów.
Uświadomienie niebezpieczeństwa wynikającego ze spotkania z nieznajomym
zwierzęciem.
Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: weterynarz.
Odbieranie otaczającego nas świat poprzez różne zmysły.
Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
Wprowadzenie wzoru graficznego liczb 9, 0.
Posługiwanie się w zabawach literami i cyframi.
Kształcenie percepcji wzrokowej – odszukiwanie elementów na obrazku, układanie
symboli (liter, cyfr) według wzoru i z pamięci – przygotowanie do czytania i pisania.
Nauka piosenek i pląsów.
Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych
dzieciom.

TYGODNIOWY PLAN PRACY GRUPA „BIEDRONKI” tydzień 4.05- 8.05 .2020r .

Poniedziałek Moje książki
I.

Słuchanie opowiadania „Strażnik książek” M. Zawadzkiej

,,Strażnik książek” Magdalena Zawadzka
W ogromnym zamku mieszkał tajemniczy czarodziej .Ludzie mawiali, że to najmądrzejszy człowiek
na świecie i zawsze potrafi znaleźć radę. Pewien rybak ,z którego śmiano się we wsi, że jest
najgłupszy ze wszystkich rybaków ,postanowił udać się do niego i poprosić o pomoc.
-Skoro jest taki mądry to na pewno wie, jak przestać być głupim-powiedział rybak i wyruszył w drogę.
Wędrowali wiele dni aż dotarł do wielkiego zamczyska o ostrych wieżach i grubych murach.
Zapukał w bramę.
-Kto tam?-odezwał się jakiś głos
-To ja !Chcę wejść, wpuść mnie!-zawołał rybak.
-Nie jesteś zbyt grzeczny ,idź sobie-odparł głos.
Rybak zanocował w lesie i wrócił rano. Znów zapukał i znowu usłyszał;
-Kto tam?
-Proszę ,wpuść mnie!
Wtedy brama otworzyła się ze zgrzytem, a na progu stanął czarodziej we własnej osobie.
-Witaj ,wejdź proszę i powiedz ,co cię sprowadza.
Rybak podziękował i opowiedział o swoim zmartwieniu. Czarodziej uśmiechnął się i zaprowadził
gościa do głównego holu. Pod ścianami stały niezliczone regały, na których
były miliony książek.
-Oto rada na Twój kłopot-powiedział czarodziej.
Rybak nie mógł uwierzyć, że na świecie istnieje tyle książek.
-Co ja mam zrobić? - zapytał przestraszony.
-Zacznij się uczyć .Weź jedna książkę ,przeczytaj ją ,a potem weź drugą i kolejną .Kiedy przeczytasz
wszystkie ,będziesz mądrzejszy ode mnie.
-Ale przecież ty jesteś najmądrzejszy na świecie.

-O nie!-zaprzeczył czarodziej. Tak myślą tylko ci, którym nie chce się uczyć. Zapewniam cię, że jeśli
się postarasz, możesz stać się o wiele mądrzejszy. Rybak został u czarodzieja i wiele lat czytał księgi.
A kiedy czarodziej odszedł, zajął jego miejsce w zamku i strzegł ksiąg dla kogoś innego, kto zechce
przyjść, by się uczyć.

Rodzic po przeczytaniu opowiadania zadaje dziecku pytania :
1.Dlaczego rybak postanowił odszukać czarodzieja?
2.Dokąd czarodziej zaprowadził rybaka i jaką dał mu radę?
3. Co zrobił rybak?
4.Jak zakończyła się ta historia?
5.Dlaczego powinno się czytać książki?
6.Dlaczego ważne jest, aby umieć dobrze czytać ?
7.Do czego służą książki?

II.

Dzieci rozwiązują zagadki:
1.Z wysokiej wieży warkocz spuszczała,
czy mi odpowiesz, jak na imię miała? (Roszpunka)

2.W kwiatku tulipana śpi mała dzieweczka,
wszystkie dzieci wiedzą, że to... (Calineczka)

3.Zmarznięta i bosa chodzi ulicami,
bo to jest Dziewczynka z... (zapałkami)

4.Chociaż na wielu poduszkach spała,
to i tak wstała cała obolała. (Księżniczka na ziarnku grochu)

5.Mała i złota w morzu pływała,
żony rybaka życzenia spełniała. (Złota Rybka)

6.Ostre wrzeciono do ręki wzięła,
ukłuła się w palec na 100 lat zasnęła. (Śpiąca Królewna)

7.Buty nosi, choć to nie człowiek.
Co to za zwierzak, kto mi odpowie ? (Kot w butach)

8.Nosi na głowie czerwoną czapeczkę,
czy wiesz jak nazwano tę małą dzieweczkę ? (Czerwony Kapturek)

9.Gdy się urodziło szare, brzydkie było.
W pięknego łabędzia się później zmieniło (Brzydkie Kaczątko)

10.Zjedli Babie Jadze chatkę z piernika,
znacie tę dziewczynkę i tego chłopczyka ? (Jaś i Małgosia)

11.Siedmiu krasnali w lesie sobie mieszka,
a razem z nimi... (królewna Śnieżka)

12.Chłopiec z drewna wystrugany,
cóż to za kłamczuszek znany ? (Pinokio)
III.

Zabawa ruchowa Rozgrzewka sportowca
Dziecko swobodnie biega po pokoju. Na sygnał dany przez rodzica wykonuje zadania :
1 klaśnięcie przechodzi z biegu w podskoki
2 klaśnięcia przechodzi z podskoków w marsz połączony z wymachami ramion do przodu
i do tyłu
3 klaśnięcia dziecko przechodzi w marsz na czworakach

IV.

Słuchanie dowolnej bajki czytanej przez rodzica

Wtorek

W bibliotece

I.

Dziecko na półce z książkami układa je od największej do najmniejszej.

II.

W bibliotece – zabawa plastyczna Dzieci malują farbami jak wygląda kolorowa
biblioteka, gdzie są jej są ich ulubione książki.
Plastelinowe czytanki – zabawa manualna
Dzieci ugniatają kawałki plasteliny, robią z nich wałeczki starają się nadać im kształt
liter lub ułożyć wybrany wzór

Środa Jak powstaje książka?

III.

Wskaż właściwą liczbę książek, którą widzisz na obrazkach

IV . Pytania do obrazka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ile widzisz dzieci na obrazku ?( 5)
Ile jest książek na obrazku ?( 6 )
Jakie literki namalowane są na klockach a jakie cyferki ( A,B,C,3,2)
Jaki kształt mają klocki ( trójkątny i kwadratowy )
Wskaż na obrazku piłkę
Jakiego koloru jest podłoga ( niebieski )
Ile widzisz obrazków na ścianie ?

V. Dzieci wykonują ilustrację do ulubionej książki

Czwartek Szanujmy książki
I.

Prawda/ Fałsz
1. Książka powstaje drukarni (prawda)
2. Osoba pisząca książkę to piekarz ( fałsz – pisarz , autor)
3. Książki służą do jedzenie ( fałsz -czytania
4. Książka o wymyślonych postaciach to bajka (prawda )
5. Sklep w którym możemy kupić książki to drogeria ( fałsz księgarnia )
6. Żeby wypożyczyć książki idziemy do biblioteki ( prawda )

II.

Zadanie dla przedszkolaków

1. Przeczytajcie z rodzicami wiersz następnie wskażcie to co lubi Ada.
2. Powiedzcie jaka jest Wasza ulubiona potrawa, zabawka, bajka
3. Kto jest Waszym ulubionym bohaterem książki, dlaczego ?
Drugi rysunek
4. Policzcie czerwone książki ,

III.
Pytanie do obrazka :
1. Ile książek niesie chłopiec ?( 6)
2. Jakiego koloru jest okładka, którą czyta dziewczynka ?( zielona
3. Gdzie znajdują się dzieci ( w bibliotece)
IV.
Zaprojektujcie okładkę książki

Piątek

I.

Opowiedzcie historię chłopca, co musiał zrobić żeby zbudować klocki

II.

Robimy książki – wymyślamy z rodzicami opowiadanie

III.

Gimnastyka buzi i języka

IIIa. Powtarzaj dźwięki, które wydają zwierzęta

IV.

Nieuważny ilustrator – rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej

Ilustrator namalował ilustracje do książki z bajkami . Znajdźcie 10 różnic na portrecie wróżki .

V.

1.
2.
3.
4.

Zadania do obrazka :

Policz książki na każdej półce, Narysuj na kartce tyle książek ile jest na każdej półce
Dorysuj trzy książki na każdej półce
Narysujcie tyle kresek ile jest na każdej półce
Wskaż na której półce jest najwięcej , a na której jest najmniej książek

