
Grupa IV 
marzec 2021 ostatni tydzień 
Tematyka kompleksowa:  Nadchodzi wiosna; ważna praca rolnika 
 
Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego: 
Zadanie   5, 10, 15 
Obszary I  1, 2, 3, 5 
II  4, 7, 11 
III  2, 5, 7, 8 
IV  1, 2, 3, 4, 9, 14, 15, 18, 19 
 

„Skąd się bierze jogurt?” – rozmowa przy produktach mlecznych lub obrazkach; - dziecko wie, w jaki 
sposób otrzymujemy jogurt oraz zna różne produkty otrzymywane z mleka. 
 
„Na wiejskim podwórku”; lepienie z plasteliny zwierząt z wiejskiego podwórka. 
 
„Farma”;  zagadki słowno-obrazkowe.  
Kiedy pędzę, galopuję, 
powiew wiatru w nozdrzach czuję. 
Jeśli cukru kostkę dasz, 
miejsce na mym grzbiecie masz. 
  
Czarne, białe i łaciate, 
spotkasz je na łące latem, 
nikt przed nimi nie ucieka, 
dać Ci mogą dużo mleka. 
 
Co to za damy żyją w chlewiku? 
Grube, różowe, jest ich bez liku. 
Małe oczka, krótkie ryjki mają 
i zawsze chrum, chrum, chrumkają 
 
Dość nerwowe jestem zwierzę, 
jeśli na łące nie leżę. 
Walczę z toreadorami, 
a  ciosy zadaję rogami. 
 
Nie na polu, nie pod miedzą, 
lecz na hali trawkę jedzą. 
Wełniane kubraczki mają, 
wełnę na sweterki dają. 
 
Wytworny jest niebywale, 
czerwone nosi korale. 
Gdy na drodze mu ktoś stanie, 
to usłyszysz ... gulgotanie. 
 
Nie czuj przy niej żadnej trwogi, 
choć kopyta ma i rogi. 
Jej braciszka dobrze znasz, 
to Matołek słynny nasz. 



 
Siedzi na grzędzie w kurniku 
i nie woła kukuryku. 
O pisklęta swoje dba, 
gdy dasz ziarno, jajo da. 
 
Może być dzika, może też domowa. 
Z jej miękkich piórek jest kołdra puchowa. 
 
 
„Stary Donald farmę miał” – śpiew piosenki   https://www.youtube.com/watch?v=KITSIpt5GzA 
 
„W sklepie spożywczym”; zabawy w ważenie oraz kupowanie i sprzedawanie 
 
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych https://www.youtube.com/watch?v=iH2zc5tkHPo      
 
Propozycje zabaw i zajęć do pracy indywidualnej 
 
- wspieranie w rozwoju manualno-ruchowym 
Ćwiczenia motoryki małej 
- cięcie nożyczkami kawałków papieru oraz wykorzystanie ich do ułożenia  kolorowej mozaiki, 
lepienie z różnych mas plastycznych, obrysowywanie kształtów 
Ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej 
- chodzenie po torze wyznaczonym z ułożonej linki, skakanki, tasiemki itp.. 
 
- wspieranie w rozwoju „umiejętności szkolnych”; czytanie , pisanie 
Ćwiczenia rozwijające słuch fonematyczny oraz analizę i syntezę słuchową 
- wyszukiwanie ukrytych wyrazów w innym wyrazie np.: makaron – mak, serce – ser, wakacje – akacje 
itp. 
- wyszukiwanie znanych liter w tekstach na ulotkach, opakowaniach, gazetach; próby czytania co jest 
napisane (z pomocą osoby dorosłej). 
- kreślenie po śladzie, kalkowanie, próby pisania liter 
 
- wspieranie w rozwoju mowy 
Usprawniamy wargi 
1. Zabawa „ Całuski” – posyłamy „całuski” do swojego odbicia w lustrze, do mamy, taty itd. 
2. „Zabawa w konika” – naśladujemy odgłosy wydawane przez konia, np. kląskanie, parskanie. 
3. Zabawa „Małpka” – „wypychamy” językiem dolną wargę. 
 
Usprawniamy język 
Zabawa „Domek na koguciej nóżce” (wg I. Rutkowskiej-Błachowiak). Podczas recytacji rodzica dzieci oblizują wargi i 
naśladują odgłosy: 
 
Na koguciej nóżce stoi chatka mała, 
drzwiczki ma z piernika, – oblizywanie warg 
gwoździe są z migdała, – oblizywanie warg 
landrynkowe okna, – oblizywanie warg 
komin z marcepana. – oblizywanie warg 
W progu siedzi sowa, – chu, chu 
gada dziwne słowa. – au, eu, ou 
Kot przed progiem staje i zapala faję. – miau, miau, miau 

 


