
Plan i forma zajęć w oddziale przedszkolnym 0j 

  

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

7.00 – 13.00 

wych. 

przedszkolne 

  

13.00 – 14.00 

gry i zabawy 

ruchowe z 

elementami 

gimnastyki 

korekcyjnej 

  

14.00 – 17.30 

wych. 

przedszkolne  

7.00 –12.00 

wych. 

przedszkolne 

  

12.00 – 12.30 

zajęcia 

plastyczne 

  

  

  

  

12.30 – 13.30 

wych. 

przedszkolne 

  

  

13.30 – 14.00 

religia 

  

14.00 – 17.30 

wych. 

przedszkolne 

7.00 – 12.00 

wych. 

przedszkolne 

  

12.00 – 12.30 

zajęcia 

matematyczne 

„Matematyka. 

To lubię” 

  

 

12.30 -14.00 

wych. 

przedszkolne 

  

  

14.00-  15.00 

j.angielski 

  

15.00- 17.30 

wych. 

przedszkolne  

7.00  - 12.00 

wych. 

przedszkolne 

  

12.00- 12.30 

zajęcia  

rytmiczno-

muzyczne 

  

  

  

12.30 – 13.30 

wych. 

przedszkolne 

  

  

13.30 -14.00 

religia 

  

14.00 -17.30 

wych. 

przedszkolne 

  

7.00 – 17.30 

wych. 

przedszkolne 

  

  

Zajęcia on-line na platformie MS Teams (kalendarz) 

12.04.2021r.- poniedziałek 

Zakres zajęć Zakres treści  

  

Sposób pracy (w tym 

oznaczenie, które są wykonane 

on- line) 

  Temat dnia: Uparty kogut.   

Wychowanie 

przedszkolne 

Słuchanie opowiadania 

M.Strękowskiej -Zaremby pt. 

„Uparty kogut” 

 Rozmowa na temat opowiadania. 

Rysowanie po śladzie, rysowanie 

szlaczków. 

Nazywanie zwierząt, odszukiwanie 

zwierząt znajdujących się w pętlach 

na dużym obrazku. Kończenie 

kolorowania obrazka. 

Zajęcia on- line godz.9.00 -9.45 

  

Praca z wykorzystaniem 

Elementarza str. 62- 65, 

Karty pracy str.3,4,5 „Nowe 

przygody Olka i Ady” cz.4 

Gry i zabawy 

ruchowe z 

elementami 

Wykonanie dowolnych 5 ćwiczeń, 

które uczniowie pamiętają z zajęć. 

Praca samodzielna. 

 



gimnastyki 

korekcyjnej 

Proszę pamiętać o bezpieczeństwie 

i odpowiednim miejscu. 

 

13.04.2021r. - wtorek 

Zakres zajęć Zakres treści Sposób pracy (w tym oznaczenie, 

które są wykonane on-line) 

  Temat dnia:  

Zwierzęta na wsi 

  

Wychowanie 

przedszkolne 

Wysłuchanie wiersza T. 

Fiutowskiej  

pt. „Podwórkowa awantura” 

Rozmowa na temat wiersza. 

Odkrywanie litery ż, Ż 

-analiza i synteza słuchowa 

słów 

-przykłady słów 

rozpoczynających się głoską 

ż 

-zaznaczanie na niebiesko 

liter ż,Ż w wyrazach 

- czytanie sylab, wyrazów i 

zdań (dla chętnych) 

- wodzenie palcem po literze 

ż: małej i wielkiej, pisanej. 

Pisanie liter ż,Ż po śladach, 

potem samodzielnie. 

 

  

 Zajęcia on-line  godz.9.00 – 9.30 

  

Praca z wykorzystaniem karty pracy 

( dzieci przygotowują kredki, farby , 

plastelinę) 

Zaj. plastyczne „Kura i kurczątka” 

Wykonanie pracy wg 

własnego pomysłu. 

Lepienie z plasteliny 

wybranego przez siebie 

wiejskiego ptaka lub 

zwierzęcia. 

Zajęcia on-line  godz.9.30 – 10.00 

  

Praca z wykorzystaniem karty pracy( 

dzieci przygotowują kredki, farby , 

plastelinę) 

Religia   Lekcja on-line na platformie Teams – 

godzina 13:30-14:00 

    

14.04.2021r. - środa 

Zakres zajęć Zakres treści Sposób pracy (w tym oznaczenie, które 

są wykonane on- line) 

  Temat dnia:   



Na podwórku 

Wychowanie 

przedszkolne 

Odszukiwanie wśród naklejek 

zdjęcia zwierząt i naklejanie w 

odpowiednim miejscu. 

Naśladowanie głosów zwierząt 

przedstawionych na zdjęciach. 

Otaczanie kolorowymi pętlami 

zwierząt, które mają dwie i 

cztery nogi. 

Kończenie rysowania kotów i 

kurczaków według wzoru. 

 

Zajęcia on- line o godz.9.00-9.30 

  

Praca z wykorzystaniem 

Podręcznika „ Litery i liczby” cz.2  

str.68 

Kart pracy str.6,7 „ Nowe przygody 

Olka i Ady „ cz.4 

 

 Zajęcia 

matematyczne. 

„Matematyka. To 

lubię” 

 

 

 

 

Liczenie w zakresie 10. 

Liczenie figur po prawej i po 

lewej stronie, porównywanie 

ich liczby, wpisywanie 

odpowiednich liczb i znaków. 

Wykonywanie działań. 

Wpisywanie odpowiednich 

liczb. 

 

Zajęcia on -line godz.9.30-10.00 

  

Praca z wykorzystaniem 

Podręcznika „ Litery i liczby” cz.2 

str.62,63,69 

 

j. angielski  

 
Lekcja o owadach       

1. Filmik z owadami 
https://tiny.pl/r23nx 

2. Piosenka /wierszyk z 

pokazywaniem 

https://tiny.pl/r23ng 

3. Zadania interaktywne 
Odgadnij co znajduje się na 

obrazkach: 

https://tiny.pl/r23n9 

Obejrzyj video i klikaj w 

odpowiednie obrazki: 

https://tiny.pl/r23n5 

Wysłuchaj zdań i zaznacz 

odpowiedni obrazek 

https://tiny.pl/r23n1 

 

Praca samodzielna 

 

15.04.2021 - czwartek 

Zakres zajęć Zakres treści Sposób pracy (w tym 

oznaczenie, które są 

wykonane on- line 

  Temat dnia: Po co hodujemy 

zwierzęta? 

  

https://tiny.pl/r23nx
https://tiny.pl/r23ng
https://tiny.pl/r23n9
https://tiny.pl/r23n5
https://tiny.pl/r23n1


Wychowanie 

 przedszkolne 

Kolorowanie tak samo puzzli ze 

zdjęciami dorosłych zwierząt i ich 

dzieci. Nazywanie mam i ich 

dzieci. Naklejanie zdjęć w 

odpowiednim miejscu. 

Odszukiwanie na obrazku śladów 

zwierząt. Łączenie śladów ze 

zwierzętami. 

Rozmowa na temat: „ Po co 

hodujemy zwierzęta?” 

Zajęcia on line o godz.9.00- 

9.30 

  

Praca z wykorzystaniem 

Kart pracy str. 8,9 „ Nowe 

przygody Olka i Ady” cz.4 

Zajęcia 

muzyczne 

Zapoznanie ze słowami i melodią 

piosenki pt. „Na podwórku” 

Zabawy przy muzyce. 

Zajęcia on- line o 

godz.9.30-10.00 

Zapoznanie ze słowami i 

melodią piosenki pt. „Na 

podwórku” 

Zabawy przy muzyce. 

religia   Lekcja on-line na 

platformie Teams – godzina 

13:30-14:00 

 

Piątek 16.04.2021r. 

Zakres zajęć Zakres treści Sposób pracy (w tym 

oznaczenie, które są 

wykonane on- line) 

  Temat dnia: Wiosenne prace na wsi   

Wychowanie 

przedszkolne 

Nazywanie prac wykonywanych na 

wsi. 

Rysowanie w każdym polu o jedną 

łopatę więcej niż w poprzednim. 

Rysowanie narzędzi ogrodniczych 

po śladach. Łączenie rysunków z 

nazwami. 

Rysowanie w każdym polu o jedne 

grabie mniej niż w poprzednim. 

Zajęcia on- line o 

godz.9.00-9.45 

  

Praca z wykorzystaniem 

Kart pracy str.10,11 „ 

Nowe przygody Olka i 

Ady” cz.4 

Kolorowanka karta M „ 

Praca w ogrodzie” 

 


