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I  TYDZIEŃ – WIOSNA W PEŁNI 

• Obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie w związku z rozpoczynającą się porą roku. 
• Kształcenie umiejętności wnioskowania. 
• Rozwijanie postawy badawczej wobec otaczającego świata. 
• Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem w zakresie poznanych liter. 
• Kształtowanie pojęcia liczby naturalnej w aspekcie porządkowym. 
• Rozwijanie umiejętności plastycznych. 
• Wzbogacanie wiadomości o zwierzętach żyjących na łące: rozpoznawanie mieszkańców łąki, 
rozumienie roli owadów w przyrodzie, wyjaśnienie znaczenia wody w przyrodzie. 
• Kształtowanie postawy badawczej wobec świata. 
• Ćwiczenia ortofoniczne - rozwiązywanie zagadek. 
• Prezentacja utworów literatury dziecięcej związanych z tematem dnia. 
• Rozwijanie sprawności grafomotorycznej. 
• Wzbogacanie wiadomości na temat prac wiosennych wykonywanych przez ludzi w ogrodzie. 
• Zapoznanie dzieci z pracami w ogrodzie. 
• Założenie rabatki ziołowo-warzywnej 
• Doskonalenie umiejętności liczenia w znanym zakresie. 
• Doskonalenie umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych. 
• Rozwijanie spostrzegawczości. 
•Kształtowanie czynnej postawy wobec zdrowia - pobyt na świeżym powietrzu, aktywny wypoczynek. 

 

II TYDZIEŃ – DBAMY O DOBRĄ KONDYCJĘ 

• Redagowanie ustnych wypowiedzi na temat: „Jak powinniśmy dbać o nasze zdrowie?". 
• Przyzwyczajanie do dbania o codzienną higienę całego ciała. 
• Rozmowa na temat znaczenia odpoczynku biernego i czynnego w życiu każdego człowieka. 
• Poznawanie utworów literatury dziecięcej związanych z tematem zajęć. 
• Ustalanie kolejności wydarzeń w utworach literackich. 
• Kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem. 
• Rozmowa na temat pracy lekarza i pielęgniarki. 
• Kształcenie umiejętności dokonywania pomiarów (np. mierzenia wzrostu), posługiwanie się 
przyrządami do mierzenia długości lub wysokości. 
• Kształtowanie przekonania o konieczności powiadamiania dorosłych o dolegliwościach własnych 
lub zauważonych u innych. 
• Rozmowa na temat właściwego zachowania się podczas badań.  
• Kształcenie umiejętności rozumnego zachowania się w sytuacji choroby - zabawy tematyczne. 
• Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.  
• Redagowanie twórczych opowiadań na podstawie historyjek obrazkowych.                                                                                                                       

• Rozmowa na temat dyscyplin sportowych.                                                                                                                                                                    

•Wdrażanie do aktywnego spędzania wolnego czasu, dbałości o kondycję i zdrowie - zabawy ruchowe 

z wykorzystaniem sprzętu sportowego.                                                                                                                                                                                                                                              

• Kształtowanie odporności emocjonalnej w sytuacjach porażki lub zwycięstwa podczas sportowej 

rywalizacji.                                                                                                                                                                        

• Doskonalenie sprawności manualnej i spostrzegawczości. 

 

III TYDZIEŃ – POZNAJEMY PRACĘ RÓŻNYCH LUDZI 



• Zapoznanie z pracą wybranych osób  
• Kształcenie umiejętności prowadzenia rozmowy (na temat pracy różnych osób w przedszkolu lub 

szkole) i uważnego słuchania wypowiedzi innych. 
• Rozwijanie postawy poszanowania pracy różnych osób. 
• Doskonalenie umiejętności redagowania dłuższych wypowiedzi na podany temat. 
• Rozwijanie umiejętności czytania. 
• Rozwiązywanie zagadek i łamigłówek. 
• Utrwalenie pojęcia liczby naturalnej w aspekcie porządkowym. 

• Kształcenie umiejętności układania i rozwiązywania zadań tekstowych. 

• Prezentacja utworów literatury dziecięcej związanych z tematem zajęć. 
• Doskonalenie umiejętności redagowania wypowiedzi ustnych na podany temat. 
• Wzbogacanie wiadomości na temat zawodów wykonywanych przez ludzi dawniej i dziś. 
• Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego - ustalanie kolejności zdarzeń. 
• Utrwalanie nazw dni tygodnia, miesięcy i pór roku oraz określeń typu: wczoraj, przedwczoraj, jutro, 

pojutrze. 
• Kształcenie umiejętności wykonywania prostych obliczeń związanych z mierzeniem czasu. 
• Rozwijanie umiejętności plastycznych 

IV TYDZIEŃ – ŚWIĘTO NASZYCH MAM 

• Kształtowanie rozumienia sensu przynależności do rodziny -określenie powinności dziecka wobec 
najbliższych. 

• Kształtowanie umiejętności redagowania wypowiedzi ustnych na temat fotografii przedstawiających 
dzieci z ich mamami w różnych sytuacjach. 

• Kształcenie umiejętności prowadzenia rozmowy (na temat roli mamy w rodzinie) i uważnego 
słuchania wypowiedzi innych. 

• Kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem. 
• Kształcenie umiejętności rozróżniania barwy głosu ludzkiego. 
•Kształtowanie rozumienia określeń: „wysoko - nisko", „cienko -grubo", rozwijanie wrażliwości 

muzycznej                                                                                                                                                    

• Kształcenie umiejętności konstruowania twórczych opowiadań na podany temat.                                          

• Utrwalanie pojęcia liczby naturalnej.                                                                                                                  

• Kształtowanie odporności emocjonalnej - poznawanie form właściwego zachowania się w sytuacjach 

zwycięstwa lub porażki.                                                                                                                                            

• Rozwijanie wrażliwości muzycznej - nauka piosenki.                                                                                       

• Estetyczne wykonywanie prac plastyczno-technicznych.                                                                                       

• Rozwijanie sprawności ruchowej. 

 

 

 


