Plan pracy PP w dniach 06.04.2020r.-10.04.2020r.
Plan jest dostępny również na stronie internetowej szkoły- menu boczne- Wychowanie Przedszkolne. Materiały dodatkowe dla
chętnych, zgodne z omawianą tematyką dnia, będą codziennie umieszczane na fb szkoły i stronie internetowej szkoły www.spregut.pl
Tematyka tygodnia: Wielkanoc – zwyczaje i tradycje

Dzień tygodnia

Temat dnia

Aktywność i działalność dziecka

Cele ogólne



Ćwiczenia poranne – ruletka https://wordwall.net/pl/resource/1059556/gimnastyka-dla-przedszkolaków



Ćwiczenia gimnastyczne – w ramach ćwiczeń gimnastycznych proponujemy włączyć dzieci do domowych przedświątecznych porządków lub zrobić domowy tor
przeszkód- tor przeszkód projektujemy sami lub też zapraszamy do tego dzieci. W tym drugim przypadku można liczyć na bardzo niekonwencjonalne pomysły :)
Poniedziałek
06.04.2020r.

Przygotowania
do świąt

• Wielkanocne zwyczaje- wzbogacanie wiadomości na temat
Wielkanocy na podstawie filmu
https://vod.tvp.pl/video/domowe-przedszkole,swiatecznezwyczaje-wielkanoc,43855
• Koszyczek Wielkanocny- praca techniką dowolną – tu
przykładowy koszyczek z plastikowej butelki.
https://ekodziecko.com/wielkanocny-koszyczek-zplastikowej-butelki

Wtorek
07.04.2020r.

Kraszanki,
pisanki

• Pisanki- zabawa przy piosence
https://www.youtube.com/watch?
v=OTPObfVuHCY&feature=emb_logo
(słowa znajdują się pod filmem, należy rozwinąć pasek:
Pokaż więcej)
• Nasze pisanki – zabawa plastyczna. Ozdabianie w
dowolny sposób (farbami, kredkami, kolorowym papierem,

•
•
•
•

•
•
•
•
•

wzbogacanie wiadomości na temat Wielkanocy,
rozwijanie umiejętności wypowiadania się na
określony temat,
rozwijanie mowy i myślenia,
rozwijanie inwencji twórczej,

utrwalanie wiadomości na temat tradycji
wielkanocnych,
wzbudzanie zainteresowania folklorem,
kształtowanie poczucia rytmu,
rozwijanie sprawności manualnej
i inwencji twórczej,

Środa
08.04.2020r.

Wesołe zabawy
z pisankami

plasteliną...) papierowej sylwety jajka
• Ćwiczenia gimnastyczne.
• 5- latki Zabawa w kodowanie– Pisanki.

Czwartek
09.04.2020r.

Jajka, jajeczka

• Kurczątko wielkanocne – wykonanie płaskiego origami z
kółek
•5-latki Wesołe liczenie- rozwiązywanie zadań tekstowych
na dodawanie i na odejmowanie.

Piątek
10.04.2020r.

Kartka
świąteczna

• Kartka świąteczna- praca techniką dowolną
• Ćwiczenia gimnastyczne

•
•
•

rozwijanie sprawności fizycznej,
rozwijanie sprawności rachunkowych,
rozwijanie logicznego myślenia,

•

rozwijanie sprawności manualnej i umiejętności
odwzorowywania,
rozwijanie umiejętności dodawania
i odejmowania,

•

•
•
•

poznawanie tradycji i zwyczajów świątecznych,
rozwijanie sprawności manualnej
i inwencji twórczej,
rozwijanie sprawności fizycznej.

