04.05.2020. 3maj Orzeł biały
1.Zwracanie uwagi na kalendarz- liczenie dni, miesięcy, ustalanie daty, pory roku, pogody
występującej za oknem.
2. Zabawa ogólnorozwojowa :
- wykonanie orła na podłodze zamiast na śniegu,
- skoki pajacyka,
- maszerowanie połączone z ruchem rąk ,
- w leżeniu na plecach chwytanie prawą ręką lewej pięty i na odwrót,
- dotykanie prawym łokciem lewego kolana,
- wyciąganie na przemian prawej ręki lewej nogi, i analogicznie
- poruszanie się w prawo, lewo, do tyłu do przodu.
3. Oglądanie symboli narodowych takich jak flaga , godło
4. Słuchanie i śpiewanie hymnu Polski
5. Rozmowa na temat usłyszanego Hymnu.
6. Słuchanie i śpiewanie hymnu Polski
7. Rozmowa na temat usłyszanego Hymnu.
8 Praca plastyczna godło polski Orzeł biały
czerwony karton, nożyczki, szablon orła białego, klej bibuła biała i złota .
1. Do czerwonego kartonu przyklejamy wycięty szablon orła białego,
2. Z bibuły formułujemy małe kuleczki które przyklejamy do orła.
3. Koronę orła zdobimy żółtymi kuleczkami.
05.05.2020 Święto pracy
1. Zwracanie uwagi na kalendarz - liczenie dni tygodnia, miesięcy, ustalanie daty, pory roku,
pogody panującej za oknem.
2. Ćwiczenia równoważne : ćwiczenia trzeba dopasować do możliwości dziecka jeśli nie stoi
może wykonać je w pozycji siedzącej.
-Stanie w poprawnej pozycji stojącej z zamkniętymi a potem otwartymi oczami,
Początkowo z opuszczonymi a później wyciągniętymi ramionami,
-Kołysanie się na boki w pozycji stojącej z zamkniętymi oczami a później otwartymi,
-Stanie na jednej nodze z otwartymi oczami , a później zamkniętymi tak długo jak dziecko
potrafi.
- Chodzenie na palcach i piętach,
- Skoki
- Rowerek – kładziemy się na plecach i wymachujemy nogami
3. Wspólne oglądanie obrazków dotyczących różnych zawodów.
4. Rozmowa na temat daty 1 mj – Święto Pracy
5. Przeczytanie wiersza J. Tuwima Praca dla wszystkich
Murarz domy buduje,
krawiec szyje ubrania,
ale gdzieżby co uszył,
gdyby nie miał mieszkania?
A i murarz by przecież
na robotę nie ruszył,
gdyby krawiec mu spodni
i fartucha nie uszły.

Piekarz musi mieć buty,
więc do szewca iść trzeba,
no a gdyby nie piekarz,
to by szewc nie miał chleba.
Tak dla wspólnej korzyści
i dla dobra wspólnego
wszyscy muszą pracować,
mój maleńki kolego.
6. Rozmowa dotycząca wiersza
7.Praca plastyczna : Plakat Zawody
Gazety, karton , klej
Wydarte z gazet różne obrazki przedstawiające zawody przyklejamy do kartonu. U góry
kartonu umieszczamy napis 1maj Święto Pracy.

6.05.2020 W ZOO
1. Zwracanie uwagi na kalendarz : liczenie dni tygodnia , miesięcy, wyznaczanie daty i
zwracanie uwagi na pogodę za oknem.
2. Gimnastyka buzi i języka
Ale w zoo jest wesoło
słoń wyciąga trąbę w górę
kręci nią jak gumowym sznurem
Lew otworzył wielką paszczę
Foka śmiesznie w łapki klaszcze
Małpa po gałęzi fika
Stado kuców raźno bryka
A żyrafy prężą szyję
Bo chce dostać gałąź z góry
Tygrys ostrzy swe pazury
A krokodyl paszczą klapie
Niedźwiedź w wodzie ryby łapie
Wysuwamy język w kierunku nosa, oblizujemy wargi mając szeroko otwarte usta, szeroko
otwieramy buzię , kląskamy językiem, dotykamy czubkiem języka ostatnich zębów na

górze i na dole , wyciągamy długi cienki język we wszystkie strony , dotykamy językiem
dziąseł za górnymi siekaczami mając szeroko otwarte usta , drapiemy język zębami,
Wysuwamy rozszerzone na końcach wargi.
3. Oglądanie obrazków różnych zwierząt w ZOO i opisywanie ich
4. Naśladowanie wspólnie z opiekunem lub rodzicem odgłosów zwierząt
5. Praca plastyczna Miś z guzików
Brystol, nożyczki, klej, plastelina, guziki.
1. Z guzików formujemy misia , a następnie doklejamy do niego wycięte z papieru łapki ,
2. Oczy niedźwiadka tworzymy z koralików, a pyszczek z plasteliny,
3. Wszystkie elementy łączymy ze sobą i przyklejamy do kartonu.
07.05.2020 Kwiaty w doniczce
1. Zwracanie uwagi na kalendarz – liczenie dni tygodnia, miesięcy, określanie daty, pory
roku pogody za oknem.
2. Paluszkowa gimnastyka
Ja lubię ciebie ty lubisz mnie
Ty i ja lubimy się
Ja lubię ciebie
Ty lubisz mnie
Więc razem bawmy się
Dzieci wskazują palcem na siebie i na wybrana osobę i na odwrót
Wskazują na wybraną osobę i na siebie a następnie kładą dłoń na sercu
Wskazują na siebie i na wybrana osobę
Klaszczą w swoje dłonie
3. Swobodny taniec przy ulubionej muzyce
4. Oglądanie pięknych doniczkowych kwiatów na obrazkach i domowych parapetach
5. Opisywanie różnic między kwiatami.
7. Rozmowa na temat pielęgnacji kwiatów i ich podlewanie.
8. Praca plastyczna : Ozdobne doniczki
Doniczki papier samoprzylepny , nożyczki.
1. Z papieru samoprzylepnego wycinamy różne wzory , a następnie ozdabiamy nim doniczkę.
Idealna np: do storczkia
08.05.2020 Miesiąc maj
Plan zajęć :
1.Zwracanie uwagi na kalendarz : liczenie miesięcy , dni , ustalanie daty, pogody za oknem,
pory roku.: wykorzystanie zwykłego kalendarza.
2. Gimnastyka ogólnorozwojowa z wykorzystaniem piosenki "Zatańcz ze mną taniec mój”
Zatańcz ze mną taniec mój – opiekun/rodzic/ dziecko obracają się w miejscu dookoła własnej
osi.
Ręce w górę – podnoszą ręce
Ręce w dół opuszczają ręce

Bioderkami porusz w bok – ruszają biodrami
Zrób do przodu jeden krok- wykonują krok w przód
La,la,la,la,la,la
3. Wspólna zabawa przy ulubionej muzyce
4. Wysłuchanie rymowanki: Maj
Witaj Maju-słowik śpiewa,
Witaj maju - kwitną drzewa
Witaj, maju - w polu, w gaju
Bardzo cię lubimy , maju
5. Pytania do wiersza :
Kogo witamy?
Co kwitnie?
Gdzie witamy maj?
Czy lubimy maj?
6. Oglądanie obrazków przedstawiających miesiąc maj.
7. Praca plastyczna : Majowy kwiat z patyczków
Patyczki po lodach, pestka brzoskwini lub innego owocu tylko duża, karton, farby , pędzelek,
klej.
1. Patyczki malujemy kolorowymi farbami. 2. Układamy z patyczków kwiat i naklejamy go
na kartonie. Środek kwiatu możemy zrobić z pestki brzoskwini.

