GRUPA IV
Propozycje pracy z dzieckiem w domu

Tematy realizowane w drugiej połowie marca oraz pierwszym tygodniu
kwietnia
1. Pracowita wiosna.
Działania dzieci:
- zakładanie hodowli cebuli, fasoli, rzeżuchy
- „Zielony obrazek” – malowanie różnymi odcieniami koloru zielonego
(poprzez mieszanie farb: żółtej, zielonej, niebieskiej)
- nauka wiersza B. Formy „Ptaszek”
Ćwir, ćwir, ćwir, ptaszek zaświergotał.
Ćwir, ćwir, ćwir, nagle ujrzał kota.
Ćwir, ćwir, ćwir, już wysoko frunie.
Sprytny kot, złapać go nie umie.
- zabawy w wysłuchiwanie poznanych głosek (np. wymyślanie wyrazów
na podaną głoskę, wskazywanie miejsca danej głoski w wyrazach
- wyszukiwanie w wyrazach poznanych liter:
O,A,L,M,E,T,D,I,K,U,P,Y,B,N,S,R,G,C (np. w gazetach)
- układanie prostych wyrazów z poznanych liter (alfabet można
wydrukować lub wyciąć litery ze starych gazet)
- utrwalanie cyfr 1-7 w zabawie, tworzenie zbiorów, dokładanie i
odkładanie elementów do siedmiu np. kredki, klocki, guziki itp.
- praca z wierszem „Wiosenne porządki” J. Brzechwy, rozmowa dotycząca
treści wiersza
- „Wiosenny obrazek”- rozpoznawanie kierunków na kartce, rysowanie
wg instrukcji np. na łące w prawym górnym rogu zaświeciło słoneczko, na
środku fruwał kolorowy motylek, w lewym dolnym rogu wyrósł kwiatek,
w lewym górnym rogu płynęła chmurka, w prawym dolnym rogu rosło
drzewko.
2. Na wsi
Działania dzieci:

- zapoznanie z literą: J ,j (jajko, Janek), ćwiczenia grafomotoryczne –
pisanie litery J, j po śladzie
- ozdabianie konturu litery J, j różnymi technikami
- wyszukiwanie wyrazów rozpoczynających się głoską j
- zaznaczenie w tekstach drukowanych litery J ,j
- nauka wiersza „W gospodarstwie” T. Massalskiej
Pieje kogut już od świtu:
Kukuryku! Kukuryku!
Kura do kurczaków żwawo
Gdacze: - W lewo!
Gdacze: - W prawo!
Kaczka kwacze: - Kwa! Kwa! Kwa!
Trzy kaczątka przodem pcha.
Krowa muczy: Mu! Mu! Mu!
Aż po prostu brak jej tchu.
Koń opędza się od much
I rży głośno: Jestem zuch!
Świnka chrumka: Chrum! Chrum! Chrum!
Co za hałas! Co za szum!
Kot cichutko miałczy: Miau.
A pies szczeka: Hau! Hau! Hau!
- zapoznanie z liczbą 8 w aspektach: kardynalnym, miarowym i
porządkowym
- ozdabianie konturu cyfry 8 różnymi technikami
- rozwiązywanie zadań z treścią np. Na grzędzie siedziało 5 kur. Po chwili
dosiadły się trzy kury. Ile kur było na grzędzie?,
W klatce siedziało 10 królików. Ola otworzyła klatkę i uciekły 2 króliki. Ile
królików zostało w klatce?
- pisanie cyfry 8 po śladzie
- ćwiczenia w czytaniu tekstów z poznanych liter:
O,A,L,M,E,T,D,I,K,U,P,Y,B,N,S,R,G,C,J
- tworzenie nowego wyrazu z pierwszych liter nazw np. krowa, osioł,
tygrys

3.Święta Wielkanocne
Działania dzieci:
- wielkanocna baba – pieczenie ciasta wg przepisu:
500g. mąki
350g. cukru
250g.masła
4 jajka
¾ szklanki mleka
3 łyżki kakao
1 łyżeczka proszku do pieczenia
1 cukier waniliowy
Masło utrzeć z cukrem. Dodać cukier waniliowy i żółtka. Przesiać mąkę i
proszek do pieczenia. Do mąki naprzemiennie dodawać mleko i utarte
żółtka cały czas mieszając aż masa będzie gładka. Osobno ubić pianę z
białek. Dodać do masy i delikatnie wymieszać. Dosypać rodzynki. Do
połowy masy dodać kakao. Ciasto do formy nakładać naprzemiennie kilka
łyżek jasnej, kilka ciemnej. Piec ok.1,5 g. w temperaturze 180
- układanie zdań z wyrazem związanym z Wielkanocą np. jajko,
koszyczek, pisanka itd. , liczenie wyrazów w zdaniu
- nauka wiersza „Śmigus” M. Konopnickiej
Panieneczka mała rano dzisiaj wstała:
Śmigus! Śmigus! Dyngus! Dyngus!
Bo się wody bała.
Panieneczka mała w kątek się schowała:
Śmigus! Śmigus! Dyngus! Dyngus!
Bo się wody bała.
Panieneczka mała sukienkę zmaczała:
Śmigus! Śmigus! Dyngus! Dyngus!
Choć się wody bała.
- kolorowanie obrazków o tematyce wielkanocnej
- ozdabianie różnymi technikami konturów pisanek (plasteliną,
kawałkami papieru, włóczką)
- ćwiczenia grafomotoryczne o tematyce świątecznej i wiosennej
- rysowanie szlaczków wg wzoru oraz wg własnych pomysłów
- rozwiązywanie zagadek :

Jajka ozdabiane, pięknie malowane.
Pośrodku pięknych pisanek, stoi bielutki cukrowy ……..
Pyszna zupa- pierwsza klasa! Jest w niej jajko, jest kiełbasa.
Żółciutka kuleczka , co wychodzi z jajeczka.
Pyszne ciasto na święta podane, najlepiej smakuje lukrem polane.
Znajdziesz w niej bazie, bukszpan – roślin wiele.
Tydzień przed Wielkanocą święcisz ją w kościele.

