
GRUPA 6-LATKI 

Temat tygodnia 30.03-03.04.2020r.: „ Duzi i mali obrońcy przyrody.”. 

 

Poniedziałek  30.03.2020  

 Co to jest powietrze?  https://www.youtube.com/watch?v=ds4Rog1h7bA 

 

 Historia o sadzeniu drzewa-karty pracy str.58-59 (część 3). 

 

 Zabawa „Co poruszał wiar?” potrzebne materiały: 2 kartki, kredki. 

Na jednej kartce dziecko rysuje przedmioty lekkie (takie, które uniesie wiatr),  

na drugiej kartce przedmioty ciężkie (których wiatr nie zdoła unieść). Jeżeli 

dziecko nie chce rysować może wybierać przedmioty ze swojego otoczenia        

i układać w dwóch zbiorach (ciężkie, lekkie). 

* Dla chętnych dzieci –zabawy z bańkami mydlanymi na powietrzu. Dziecko   

na podstawie obserwacji baniek wnioskuje o kierunku i sile wiatru. 

 

Wtorek 31.03.2020 

 Po co jest deszcz?- rozmowa zainspirowana treścią wiersza A.Frączek 

pt.”Deszcz”. 

Gwałtu, rety! Co się dzieje?!! 

Z nieba znów jak z cebra leje! 

Deszcz przemoczył w parku ławki, 

 Kosz na śmieci i huśtawki, 

Zrosił nowy szyld w hotelu, 

A pieczarce zmył kapelusz… 

Chyba zaraz humor stracę! 

Gdy poszedłem z psem na spacer, 

Dopadł mnie paskudny katar, 

A Burkowi zmokła łata! 

A w dodatku nikt dokoła 

Nie rozumie mej niedoli: 

Ani morze parasoli, 

Ani drzewa, 

Ani krzaki… 

https://www.youtube.com/watch?v=ds4Rog1h7bA


Z gniazdek wyfrunęły ptaki- 

W deszczu piórka sobie myją 

I deszczówkę z kałuż piją. 

Klon z radości się zieleni, a dżdżownica wyszła z ziemi… 

Chyba wszystkich ten deszcz cieszy! 

Oczywiście oprócz pieszych…  

 

Dziecko próbuje odpowiedzieć na pytania: Co robi się mokre kiedy pada 

deszcz?, Co może się stać, kiedy deszcz nas przemoczy?, Czy wszyscy nie lubią 

deszczu?, Kto się cieszy z deszczu?. 

 ”J” jak jajko – zapoznanie z małą i wielką literą . Dziecko układa kształt 

liter z dowolnych materiałów (tasiemka, sznurek, guziki itp.). 

 

 Dziecko wykonuje zadania w  kartach pracy str.60,61 (część 3). 

* Dla chętnych-spacer- obserwujemy drzewa, porównywanie  grubości pni, 

rodzaju kory( szorstka, gładka, gruba), kształtu liści, próby określania wieku 

drzew (młode, stare). 

 

Środa 01.04.2020 

 Praca indywidualna z książeczką do nauki czytania – utrwalanie litery „j”. 

Każde dziecko koloruje obrazek, czyta w ciszy zdanie pod obrazkiem, 

czyta pojedyncze wyrazy na dole strony i dorysowuje do obrazka ten 

element, którego nie ma (tzn. kolejkę). 

 

 ”Rozmowa Julki” - ćwiczenia w zakresie czytania (tekst str.62).            

Dziecko z pomocą rodzica odczytują tekst dialogu, po czym własnymi 

słowami opowiadają o czym rozmawiała Julka z bratem i tatą. Następnie 

wykonuje zadanie nr.2 str.63. 

*Wazon ze  słoika – zabawa plastyczna. Potrzebne materiały: słoik i plastelina 

(w miarę możliwości kolorowe cekiny, guziki, włóczki). Dziecko ozdabia słoik 

tworząc z niego kolorowy wazon. 

 

 



Czwartek  02.04.2020 

 Do posłuchania ekologiczna piosenka dla dzieci pt. „ ZoZi - Świat           

w naszych rękach”. 

 

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

 Bajka edukacyjna – proedukacyjna. 

https://www.youtube.com/watch?v=RV5IBJGAypY 

 Segregujemy odpady – karty pracy str.63 zad.1. 

 

 Zaznacz drogę – kodowanie i odczytywanie zakodowanych informacji, 

wykonanie zadań w kartach pracy str.64, 65. 

 

 

Piątek 03.04.2020 

 Poznanie liczby 12 – dziecko układa kształt  z dowolnych materiałów 

(tasiemka, sznurek, guziki itp.). 

 

 Wykonanie zadań w kartach  - pracy str.90 (część3). 

 

 

                              Miłej nauki i zabawy   

https://www.youtube.com/watch?v=pRNtFXew_VE
https://www.youtube.com/watch?v=RV5IBJGAypY

