PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ DLA DZIECI CZTEROLETNICH NA MIESIĄC KWIECIEŃ
Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:


Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania dotyczącego przygotowań do Wielkanocy i wypowiadania się na jego
temat.



Kształtowanie umiejętności współdziałania.



Doskonalenie umiejętności manualnych.



Zapoznanie dzieci ze zwyczajami i obrzędami świątecznymi.



Rozwijanie u dzieci twórczego myślenia podczas rozwiązywania i wymyślania zagadek.



Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.



Wdrażanie do podtrzymywania tradycji świątecznych.



Kształcenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej.



Utrwalenie nazw tradycyjnych potraw świątecznych.



Rozwijanie umiejętności składania życzeń.



Doskonalenie sprawności manualnej podczas ozdabiania jaj.



Wzmacnianie więzi społecznych w grupie rówieśników i w gronie rodzinnym.



Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas pobytu na wsi.



Kształtowanie odpowiedzialności za zwierzęta.



Budowanie wiedzy dzieci na temat cyklu rozwoju roślin.



Rozwijanie u dzieci umiejętności wnikliwej obserwacji przyrody.



Rozwijanie umiejętności tworzenia i przeliczania zbiorów.



Zapoznanie dzieci z etapami powstawania chleba.



Rozwijanie wyobraźni w zabawach konstrukcyjnych.



Kształtowanie umiejętności współpracy.



Kształtowanie u dzieci świadomości cykliczności w przyrodzie – pory roku.



Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych.



Zaznajamianie dzieci z rodzajem pracy w gospodarstwie w odniesieniu do pór roku.



Rozwijanie u dzieci spostrzegawczości i koncentracji uwagi.



Rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni i w schemacie własnego ciała.



Zachęcanie dzieci do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.



Wzbogacenie wiedzy i słownictwa dzieci na temat Ziemi.



Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej.



Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za czystość Ziemi.



Wdrażanie do bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych.



Poznanie sposobów wykorzystania prądu.



Kształtowanie świadomości ekologicznej.



Kształtowanie umiejętności współpracy i współdziałania.



Rozbudzenie w dziecku zainteresowania książką i czytaniem.



Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat ulubionej książki.



Kształtowanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem.



Budowanie wiedzy dzieci na temat powstawania papieru.



Poszerzanie wiedzy dzieci o zawodach: pisarz, grafik, redaktor, drukarz.



Rozwijanie kreatywności przez zabawę we wspólne tworzenie opowiadania.



Poszerzenie słownika dzieci o pojęcie księgarnia.



Wprowadzenie do posługiwania się pieniędzmi przez zabawę w sklep.



Zapoznanie dzieci z zasadami zachowania się w księgarni.



Zapoznanie dzieci z zasadami działania biblioteki: wypożyczanie i oddawanie.



Rozwijanie umiejętności porządkowania przedmiotów (książek) wg cech (np. wygląd, treść).

Zadania do codziennej realizacji:


Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy.



Zabawy z powitankami – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie.



Zabawy z rymowankami do masażu – doskonalenie orientacji w schemacie ciała i rozluźnienie emocji.



Elementy zestawów ćwiczeń ruchowych w ranku.



Zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach
samoobsługowych.



Słuchanie tekstów czytanych przez N.



Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – bezpieczne korzystanie ze sprzętu, zachęcanie do wspólnych zabaw tematycznych i ruchowych.



„Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu: zabawach w sali i ogrodzie, zajęciach, bohaterach z opowiadań, wspólnych tańcach.
Dzieci powtarzają aktualnie poznawaną piosenkę. Mówią, co się im najbardziej podobało. Przypominają sobie, czy może warto komuś z
grupy za coś podziękować lub kogoś przeprosić – podchodzą podają dłoń. N. pobudza ciekawość dzieci tym, co wydarzy się następnego
dnia.



Zabawy ćwiczące umiejętności grafomotoryczne, manualne, słowne, matematyczne.
Temat tygodnia: WIELKANOC

Temat
dnia

Formy aktywności dzieci

Cele dnia

Realizacja

Dziecko:

podstawy
programowej

Uwagi

1. JAK PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO ŚWIAT WIELKANOCNYCH?

 Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań.

 śpiewa i inscenizuje powitankę;

I: 1, 5, 7.

 Powitanka – rymowanka ze śpiewem.

 zapamiętuje słowa piosenki i wypowiada je rytmicznie;

II: 7, 8.

 Wełniany baranek – nauka słów piosenki.
 „Czy umiesz tak jak ja?” – zabawa ruchowa z elementem
równowagi.
 „Jak przygotowujemy się do Świąt Wielkanocnych?” –
próba odpowiedzi na pytanie na podstawie doświadczeń
dzieci i opowiadania Wielkanocny zajączek.
 „Ozdabiamy salę”– cięcie nożyczkami, przyklejanie.
 „Jajka” – karta pracy
 Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

 bierze udział w zabawach ruchowych, wykonuje

III: 2, 3, 4, 8, 9.

 „Tulipany” – wykonywanie kwiatów z papieru kolorowego i
plastikowych rurek.
 „Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.

 rozwiązuje konflikty i panuje nad emocjami;

 Podział wykonanych kwiatów na kilka zbiorów – ze
względu na kolor, przeliczanie, porównywanie liczebności
zbiorów.
 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

polecenia N., reaguje na sygnały dźwiękowe i słowne,

IV: 2, 5, 7, 8,

naśladuje ruchy, śpiewa i tańczy;

10, 15, 18, 19,

 uważnie słucha opowiadania i odpowiada na pytania do
jego treści;
 współdziała z innymi w czasie pracy;
 wycina, przykleja według instrukcji N.;

 wykonuje pracę przestrzenną – przykleja, formuje;
 przelicza elementy w zbiorach (kwiaty), porównuje
liczebność;
 sprząta po zabawie, odkłada zabawki na miejsce.

21.

2. JAKIE SĄ TRADYCJE ŚWIĄT WIELKANOCNYCH?

 Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań.

 śpiewa i inscenizuje powitankę;

I: 1, 5, 7, 8, 9.

 Powitanka – utrwalenie rymowanki ze śpiewem.

 słucha i przelicza wysłuchane dźwięki;

II: 7, 8.

 „Kic, kic”– zabawa integracyjna.

 bierze udział w zabawach ruchowych, wykonuje

III: 1, 2, 3, 4, 5,

 „Gdzie jesteś kurczaczku?” – zabawa orientacyjnoporządkowa
 Bajeczka wielkanocna – słuchanie opowiadania i
odpowiadanie na pytania do jego treści.
 „Jakie są tradycje Świąt Wielkanocnych?” – próba
odpowiedzi na pytanie.
 Rytmika – zabawy umuzykalniające.
 Wełniany baranek – nauka piosenki i inscenizacji do niej.
 „Zagadki wielkanocne”– utrwalenie wiedzy o zwyczajach
wielkanocnych.
 Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
 Wełniany baranek – inscenizacja do piosenki z
elementami tańca.
 „Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.
 Rysowanie na balonie.
 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

polecenia N., reaguje na sygnały dźwiękowe i słowne,

8, 9.

naśladuje dźwięki i ruchy, śpiewa i tańczy;

IV: 1, 2, 7, 8,

 wypowiada się na temat zwyczajów i obrzędów świąt
Wielkanocnych;
 bierze udział w zabawach umuzykalniających,
oddechowych, ortofonicznych, wyciszających;
 śpiewa, inscenizuje piosenkę;
 rozwiązuje i wymyśla zagadki;
 bawi się z dziećmi w zabawy ruchowe;
 utrwala zdobytą wiedzę i umiejętności;
 chwyta balon i rysuje na nim proste wzory;
 kulturalnie bawi się z dziećmi.

18, 19, 21.

 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

 właściwie chwyta narzędzie pisarskie podczas

3. CO WŁOŻYMY DO KOSZYKA WIELKANOCNEGO?

 Powitanka – utrwalenie rymowanki ze śpiewem.

swobodnego rysowania, kolorowania;

I: 1, 4, 5, 6, 7,
8, 9.

 Masaż na dobry humor.

 śpiewa i inscenizuje powitankę;

II: 1, 2, 7, 9.

 Wełniany baranek – utrwalenie słów piosenki, melodii i

 recytuje rymowankę do masażu i wykonuje ustalone do

III: 1, 2, 3, 4, 5,

niej ruchy;

ruchów.
 „Pi, pi” – zabawa orientacyjno-porządkowa
 „Co włożymy do koszyka wielkanocnego?” – szukanie
odpowiedzi na pytanie na podstawie doświadczeń dzieci,
 „Koszyczek wielkanocny”– zabawa ruchowa,
orientacyjno-porządkowa.
 Zestaw ćwiczeń ruchowych.
 Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
 „Koszyk papierowy” – cięcie, przyklejanie, ozdabianie.
 Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.
 Wyraziste wymawianie łamańców językowych.
 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

 bierze udział w zabawach ruchowych, ćwiczeniach
gimnastycznych, wykonuje polecenia N., reaguje na
sygnały dźwiękowe i słowne, naśladuje dźwięki i ruchy,
śpiewa i tańczy;
 utrwala zdobytą wiedzę i umiejętności;





wypowiada się na temat tradycji świątecznych;
dokładnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne;
rozwiązuje konflikty i panuje nad emocjami;
wycina wzdłuż linii, składa papier, przykleja,
przytrzymuje;
 wyraziście wybrzmiewa poszczególne słowa;
 kulturalnie bawi się z innymi.

8, 9.
IV: 2, 5, 7, 8, 9,
18, 21.

4. JAKIE POTRAWY POSTAWIMY NA ŚWIĄTECZNYM STOLE?

 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

 śpiewa i inscenizuje powitankę;

I: 1, 5, 6, 7, 8,

 Powitanka – utrwalenie rymowanki ze śpiewem.

 formułuje skojarzenia;

9.

 „Świąteczny stół”– zabawa słowna.

 bierze udział w zabawach ruchowych, wykonuje

II: 7, 8.

 „Ciepło – zimno” – zabawa integracyjna.

polecenia N., reaguje na sygnały dźwiękowe i słowne,

III: 2, 3, 4, 8, 9.

 Obudziły się pisanki – słuchanie wiersza i odpowiadanie na

naśladuje dźwięki i ruchy, śpiewa i tańczy;

IV: 2, 5, 6, 7, 8,

pytania do jego treści.
 „Jakie potrawy postawimy na świątecznym stole?–
szukanie odpowiedzi na pytanie.
 „Stół wielkanocny” – Karta pracy
 „Życzę Ci…” – zabawa dydaktyczna, integracyjna.
 Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – zabawy na torze
przeszkód.
 „Babki wielkanocne” – modelowanie masy solnej w
foremce.
 „Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.
 Wykonanie karty świątecznej.
 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

 orientuje się w przestrzeni;

10, 14, 18, 19,

 posługuje się nazwami tradycyjnych potraw

21.

świątecznych;
 składa życzenia świąteczne;
 przeskakuje, omija przeszkody;
 ugniata masę solną i umieszcza w foremce;
 utrwala zdobytą wiedzę i umiejętności;
 ozdabia kartkę elementami związanymi ze świętami;
 kulturalnie bawi się z dziećmi.

5. CZYM RÓŻNI SIĘ PISANKA OD KRASZANKI?

 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

 śpiewa i inscenizuje powitankę;

I: 1, 5,7, 8, 9.

 Powitanka – utrwalenie rymowanki ze śpiewem.

 bierze aktywny udział w zabawach ruchowych i

II: 7, 8.

 Wełniany baranek – utrwalenie inscenizacji do piosenki z
elementami tańca.
 „Dziwne kroki” – zabawa ruchowa, naśladowcza.
 Zajęcia o emocjach – radość, zadowolenie z wykonanej
pracy. Wielkanocne pisanki – słuchanie wierszyka i
rozmowa na jego temat.
 Zestaw ćwiczeń ruchowych.
 „Kraszanka – pisanka”– ozdabianie jajka, praca z W.40.
 Zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym.

ćwiczeniach gimnastycznych, wykonuje polecenia N.,

III: 2, 3, 4, 8, 9.

reaguje na sygnały dźwiękowe i słowne, naśladuje ruchy,

IV: 1, 5, 7, 15,

śpiewa i tańczy;

18, 19, 21.

 wypowiada się na temat wysłuchanego wiersza;
 wypowiada się na temat spędzania świąt z rodziną;
 dokładnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne;
 wykonuje pracę plastyczną według instrukcji N.;

 „Plusk – plusk” – zabawa dydaktyczna.

 utrwala zdobytą wiedzę i umiejętności;

 „Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.

 z uwagą wsłuchuje się w dźwięki otoczenia i rozpoznaje

 Oklejanie jajek plasteliną i ozdabianie ryżem.
 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

je;
 wygniata plastelinę, okleja jajko i wciska w plastelinę
elementy;
 kulturalnie bawi się z dziećmi.

Temat tygodnia: PRACA ROLNIKA
Temat

1. Z WIZYTĄ U BABCI I DZIADKA NA WSI

dnia

Cele dnia

Formy aktywności dzieci

Dziecko:

Realizacja
podstawy
programowej

 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

 śpiewa i inscenizuje powitankę;

I: 1, 5, 7, 8, 9.

 Powitanka – utrwalenie rymowanki ze śpiewem.

 śpiewa piosenkę i wykonuje odpowiednie ruchy;

II: 7, 8.

 Stary Donald farmę miał – zabawa przy piosence.

 bierze aktywny udział w zabawach, wykonuje

III: 2, 3, 4, 8, 9.

 Gąski – zabawa orientacyjno-porządkowa.
 „Z wizytą u babci i dziadka na wsi” – rozmowa na temat
bezpieczeństwa na wsi oraz obowiązków związanych z
posiadaniem zwierząt.
 Jarzynowy wóz – nauka piosenki.
 „Czym nakarmię kota, a czym konia?” – pogadanka na

IV: 1,2, 5, 7, 10,

naśladuje ruchy, śpiewa i tańczy;

18, 19, 21.

 wypowiada się na temat bezpiecznego zachowania na
wsi;
 wypowiada się na temat pracy w gospodarstwie;
 odpowiada na pytania dotyczące treści wiersza;

temat pożywienia dla zwierząt na podstawie wiersza „Jak

 łączy rysunek zwierzęcia z pożywieniem;

kotek zwierzęta mlekiem częstował”. Praca z KP2.25.

 relaksuje się w czasie masażu;

 Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
 Jajko – masaż relaksacyjny.
 „Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.
 Lepienie z plasteliny zwierząt gospodarskich.


polecenia N., reaguje na sygnały dźwiękowe i słowne,

Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań.

 utrwala zdobytą wiedzę i umiejętności;
 wygniata plastelinę, formuje z niej wskazane kształty;
 kulturalnie bawi się z innymi.

Uwagi

Temat tygodnia: PRACA ROLNIKA
Temat

2. SIEJEMY RZEŻUCHĘ!

dnia

Cele dnia

Formy aktywności dzieci

Dziecko:

Realizacja
podstawy
programowej

 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

 śpiewa i inscenizuje powitankę;

I: 1, 5, 7, 8, 9.

 Powitanka – utrwalenie rymowanki ze śpiewem.

 bierze aktywny udział w zabawach ruchowych i

II: 7, 8.

 Stary Donald farmę miał – zabawa przy piosence.

ćwiczeniach gimnastycznych, wykonuje polecenia N.,

III: 2, 3, 4, 5, 8, 9.

 „W gospodarstwie” – zabawa ruchowa.

reaguje na sygnały dźwiękowe i słowne, gesty,

IV: 5, 7, 11, 18,



naśladuje ruchy, śpiewa i tańczy;

19, 21.

„Moja uprawa” – zasianie rzeżuchy.

 Zestaw ćwiczeń ruchowych.

 zakłada własną hodowlę rośliny według instrukcji N.;



 dokładnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne;

„Wymarzony ogródek” – wykonanie makiety w parach.

 Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

 utrwala zdobytą wiedzę i umiejętności;

 Jarzynowy wóz – utrwalenie słów oraz melodii piosenki.

 prawidłowo trzyma kredki w czasie rysowania;

 „Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.

 przedstawia za pomocą ilustracji rezultaty swoich

 Wykonanie książeczki obserwacji wzrostu rzeżuchy.


Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań.

obserwacji;
 kulturalnie bawi się z dziećmi.

Uwagi

Temat tygodnia: PRACA ROLNIKA
Temat

3. PIECZEMY CHLEB!

dnia

Formy aktywności dzieci

Cele dnia
Dziecko:

Realizacja
podstawy
programowej

 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

 śpiewa i inscenizuje powitankę;

I: 1, 5, 7, 8, 9.

 Powitanka – utrwalenie rymowanki ze śpiewem.

 współpracuje z innymi, dzieli się pracą;

II: 7, 8.

 „Pieczemy chleb!” – przygotowanie chleba do wypieku.

 bierze aktywny udział w zabawach ruchowych,

III: 2, 3, 4, 8, 9.

 „Zaczarowany berek” – zabawa bieżna.

wykonuje polecenia N., reaguje na sygnały dźwiękowe

IV: 1, 2, 7, 8, 15.

 Rytmika – zabawy umuzykalniające.
 Jarzynowy wóz – inscenizacja do piosenki.
 „Ile mam tu figur?” – zabawy w tworzenie zbiorów

i słowne, gesty, naśladuje ruchy, śpiewa i tańczy;

18, 19, 21.

różnych figur geometrycznych.
 „Jak powstał chleb?” –omówienie etapów pieczenia
chleba oraz degustacja chleba.
 Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
 Mało nas – zabawa integracyjna z piosenką.


„Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.

 Ulepienie z plasteliny różnych rodzajów pieczywa: chleb,
bułeczki, rogaliki.
 Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań.

 wymienia etapy powstawania chleba;
 bierze udział w zabawach umuzykalniających,
oddechowych, ortofonicznych, wyciszających;
 śpiewa piosenkę i inscenizuje ją;
 tworzy zbiory i przelicza ich elementy;
 utrwala zdobytą wiedzę i umiejętności;
 ugniata plastelinę i formuje z niej wskazane kształty;
 kulturalnie bawi się z innymi.

Uwagi

Temat tygodnia: PRACA ROLNIKA
Temat

4. JAKIE MASZYNY POMAGAJĄ ROLNIKOWI?

dnia

Formy aktywności dzieci

Realizacja

Cele dnia
Dziecko:

podstawy
programowej

 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

 śpiewa i inscenizuje powitankę;

I: 1, 2, 4, 5, 6, 7,

 Powitanka – utrwalenie rymowanki ze śpiewem.

 bierze aktywny udział w zabawach ruchowych,

8, 9.

 Jarzynowy wóz – utrwalenie słów i melodii piosenki oraz
inscenizacji.
 „W gospodarstwie” – zabawa ruchowa.
 „Jakie maszyny pomagają rolnikowi?” – rozmowa na
temat pracy rolnika na podstawie doświadczeń dzieci i
zdjęć.
 „Co zrobić, by sól była miałka?” – rozdrabnianie soli za
pomocą moździerza kuchennego.
 Zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym – zabawy z
chustą animacyjną.
 Stary Donald farmę miał – zabawa przy piosence.
 Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.
 Wykonanie z kolorowych pasków papieru pola uprawnego
dla rolnika.


Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

wykonuje polecenia N., reaguje na sygnały dźwiękowe

II: 1, 2, 7.

i słowne, gesty, naśladuje ruchy, śpiewa i tańczy;

III: 2, 3, 4, 5, 8, 9.

 wypowiada się na temat pracy rolnika;
uciska narzędziem i rozdrabnia sól;
 manipuluje chustą do słów N.;
 utrwala zdobytą wiedzę i umiejętności;
 wycina, składa, skleja według instrukcji;
 kulturalnie bawi się z innymi.

IV: 5, 7, 8, 18, 19,
21.

Uwagi

Temat tygodnia: PRACA ROLNIKA
Temat

5. CAŁY ROK NA WSI

dnia

Formy aktywności dzieci

Cele dnia
Dziecko:

Realizacja
podstawy
programowej

 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

 śpiewa i inscenizuje powitankę;

I: 1, 5, 7.

 Powitanka – utrwalenie rymowanki ze śpiewem.

 bierze aktywny udział w zabawach ruchowych,

II: 7, 8.

 „Kolory pór roku” – zabawa dydaktyczna z rymowanką.

wykonuje polecenia N., reaguje na sygnały dźwiękowe

III: 2, 3, 4, 5, 8, 9.

 „Dziwne kroki” – zabawa ruchowa.
 „Mam dużo pracy!” – rozmowa na temat pracy rolnika w
każdej z pór roku.
 Stary Donald farmę miał – zabawa przy piosence.
 „Jak wygląda pole wiosną, latem, jesienią i zimą?” –
wykonanie wspólnego plakatu.
 Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
 Jajko – masaż relaksacyjny.

i słowne, gesty, naśladuje ruchy, śpiewa i tańczy;

IV: 1, 2, 5, 7, 8,

 „Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.
 Przeliczanie, porównywanie liczebności zbiorów i
dodawanie figur geometrycznych.


Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań.

 wypowiada się na temat pracy rolnika w
poszczególnych porach roku;
 wspólnie z innymi rysuje dążąc do efektu końcowego;
 rysuje elementy wskazane przez N. prawidłowo
trzymając kredki;
 utrwala zdobytą wiedzę i umiejętności;
 przelicza i porównuje liczebności zbiorów, dodaje
elementy;
 bawi się pojazdami używając wyrazów
dźwiękonaśladowczych.

15, 18, 21.

Uwagi

Temat tygodnia: DBAMY O NASZĄ PLANETĘ
Temat

Formy aktywności dzieci

dnia


Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.



Powitanka – utrwalenie rymowanki ze śpiewem.




Wielkie sprzątanie – zapoznanie z piosenką.
„Uciekające pszczoły” – zabawa orientacyjnoporządkowa.

1. JESTEM PRZYJACIELEM PRZYRODY!

Cele dnia





Wielka przygoda małej Zosi – słuchanie opowiadania i
odpowiadanie na pytania do jego treści.
„Czy jestem Przyjacielem Przyrody?” – formułowanie
odpowiedzi na pytanie.
Znaczek – Jestem Przyjacielem Przyrody – wycinanie,
naklejanie.
Jarzynowy wóz – inscenizacja do piosenki.



Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.



Pajączek – masaż relaksacyjny w kręgu.



„Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.



Wyklaskiwanie sylab, rozróżnianie głoski na początku




słowa, przeliczanie ilustracji przedstawiających zwierzęta
z opowiadania.


Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań.

Dziecko:
 ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych
czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych;
 bierze aktywny udział w zabawach ruchowych,

Realizacja
postawy
programowej
I: 1, 5 ,7, 8, 9.
II: 7, 8.
III: 2, 3, 4, 8, 9.

wykonuje polecenia N., reaguje na sygnały dźwiękowe

IV: 1, 5, 7, 8, 9,

i słowne, gesty, naśladuje ruchy, śpiewa i tańczy;

18, 19, 21.

 uważnie słucha i wypowiada się na temat tekstu;
 odpowiada na pytania zadawane przez N.;
 wykonuje pracę według instrukcji;
 relaksuje się w czasie masażu;
 utrwala zdobytą wiedzę i umiejętności;
 prawidłowo wyklaskuje sylaby;
 nazywa głoskę w nagłosie;
 przelicza elementy;
 kulturalnie bawi się z dziećmi m i mówi im po imieniu.

Uwagi

Temat tygodnia: DBAMY O NASZĄ PLANETĘ
Temat

Formy aktywności dzieci

2. CIESZĘ SIĘ PIĘKNĄ I ZDROWĄ ZIEMIĄ!

dnia


Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań.



Powitanka – utrwalenie rymowanki ze śpiewem.






„Jak wygląda Ziemia?” – oglądanie modelu Ziemi –
globusa.
„Spacer żuka” – opowieść ruchowa.
Wykonanie ryżowych grzechotek (ryż w butelce
plastikowej).
Rytmika – zabawy umuzykalniające.
Wielkie sprzątanie – nauka piosenki i inscenizacji do niej.
Gra na instrumentach – ryżowych grzechotkach.
„Co możemy zrobić dla naszej Ziemi?”– rozmowa na
temat sposobów dbania o środowisko.
„Drzewo” – praca plastyczna
Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.




„Cienie – chrońmy Ziemię” – skojarzenia.
„Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.



Wykonanie improwizacji muzycznej do ulubionej










Realizacja

Cele dnia

postawy

Dziecko:
 wskazuje elementy na globusie: morza i oceany oraz
lądy;
 bierze aktywny udział w zabawach ruchowych,

programowej
I: 1, 5, 7.
II: 7, 8.
III: 1, 2, 3, 4, 5, 8,

wykonuje polecenia N., reaguje na sygnały dźwiękowe

9.

i słowne, gesty, naśladuje ruchy, śpiewa i tańczy;

IV: 1, 2, 5, 6, 7, 8,

 wykonuje instrument według poleceń N.;
 bierze udział w zabawach umuzykalniających,
oddechowych, ortofonicznych, wyciszających;
 śpiewa, inscenizuje piosenkę;
 potrząsa butelką w rytm melodii;
 wypowiada się na temat ochrony środowiska;
 wypowiada się i zaznacza, czego potrzebują rośliny do
życia;
 utrwala zdobytą wiedzę i umiejętności;

piosenki z zastosowaniem ryżowych grzechotek.

 wymienia skojarzania do oglądanych cieni;

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

 improwizuje grając na grzechotce;
 kulturalnie bawi się z innymi.

11, 18, 19, 21.

Uwagi

Temat tygodnia: DBAMY O NASZĄ PLANETĘ
Temat

Formy aktywności dzieci

dnia

3. CZY TO SIĘ JESZCZE PRZYDA?

Cele dnia
Dziecko:

postawy
programowej



Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań.



Powitanka – utrwalenie rymowanki ze śpiewem.

wykonuje polecenia N., reaguje na sygnały dźwiękowe

II: 7, 8.



Wielkie sprzątanie – inscenizacja do piosenki.

i słowne, gesty, naśladuje ruchy, śpiewa i tańczy;

III: 2, 3, 4, 8, 9.



„Ptaki” – zabawa orientacyjno-porządkowa.

 segreguje odpady do wkładając je do wyznaczonego



„Czy to się jeszcze przyda?”– rozmowa na temat
recyklingu oraz zabawa dydaktyczna.



„Gdzie z tym śmieciem?”– zabawa ruchowa,
dydaktyczna.

 bierze aktywny udział w zabawach ruchowych,

Realizacja

miejsca;
 dopasowuje surowce do odpowiednich pojemników
na zasadzie puzzli;
 rozpoznaje i nazywa elementy rysowane na jego



„Segregacja śmieci”– karta pracy.



Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – Przyjaciele Przyrody

 utrwala zdobytą wiedzę i umiejętności;

dbają o ogród przedszkolny – prace porządkowe.

 wycina, przykleja tworząc przestrzenną pracę;



„Co to jest?”– rysowanie palcem na plecach.

 wyraża ekspresję twórczą w czasie zabaw



„Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.



Wykonanie jednego dużego robota z posegregowanych
odpadów.



Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

plecach;

konstrukcyjnych i zabawie.

I: 1, 3, 5, 7, 8, 9.

IV: 2, 5, 7, 8, 18,
19, 21,.

Uwagi

Temat tygodnia: DBAMY O NASZĄ PLANETĘ
Temat

Formy aktywności dzieci

dnia

Dziecko:

Realizacja
postawy
programowej



Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań.

 przyjmuje, respektuje i tworzy zasady grupowe;

I: 1, 5 ,7, 8, 9.



Powitanka – utrwalenie rymowanki ze śpiewem.

 wypowiada rymowankę do masażu i wskazuje

II: 7, 8,




„Jazda samochodem” – zabawa ruchowa.
„Iskierka przyjaźni” – zabawa integracyjna.



Pstryk – słuchanie opowiadania i wypowiadanie się na

ćwiczeniach gimnastycznych, wykonuje polecenia N.,

jego temat.

reaguje na sygnały dźwiękowe i słowne, naśladuje

„Po co nam prąd?” – rozmowa na temat sposobów

dźwięki i ruchy, śpiewa i tańczy;


4. PO CO NAM PRĄD?

Cele dnia

wykorzystania prądu.


„Przestrogi Dominika”– zasady korzystania z urządzeń

wymienione części ciała;
 bierze aktywny udział w zabawach ruchowych,

 uważnie słucha opowiadania i wypowiada się na jego
temat;

elektrycznych.

 wymienia różne sposoby wykorzystania prądu;



Zestaw ćwiczeń ruchowych.

 zaznacza zapamiętane elementy, które wystąpiły w



Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.



Wielkie sprzątanie – inscenizacja do piosenki.



„Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.



Wykonanie „maszyny na prąd” z wykorzystaniem

 tworzy z materiałów odpadowych model maszyny na

zgromadzonych odpadów nadających się do recyklingu.

 podejmuje samodzielną aktywność poznawczą.



Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

opowiadaniu;
 wymienia zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń
elektrycznych;

III: 2, 3, 4, 8, 9.
IV: 2, 5, 6, 7, 8,
18, 19, 21.

Uwagi

Temat tygodnia: DBAMY O NASZĄ PLANETĘ
Temat

Formy aktywności dzieci

5. CO ZROBIĘ DLA ZIEMI?

dnia


Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań.



Powitanka – utrwalenie rymowanki ze śpiewem.



„Co powiedziałyby zwierzęta? – zabawa dydaktyczna.



„Wyścigi dżdżownic”– zabawa ruchowa z elementem
pełzania.





Realizacja

Cele dnia

postawy

Dziecko:
 wchodzi w role i wypowiada się o wyobrażonej
sytuacji;
 bierze aktywny udział w zabawach ruchowych,

programowej
I: 1, 5,7, 8, 9.
II: 5, 7, 8.
III: 1, 2, 3, 4, 5, 8,

wykonuje polecenia N., reaguje na sygnały dźwiękowe

9.

i słowne, gesty, naśladuje ruchy, śpiewa i tańczy;

IV: 1,2 ,5, 8, 18,

 współpracuje z innymi w czasie gry dydaktycznej;



„Co zrobię dla Ziemi?”– gra dydaktyczna.
„Pomogę segregować śmieci”– karta pracy.
„Czy wiem, jak chronić moją planetę?” – quiz
ekologiczny.
Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.



„Ziemia, powietrze, ogień”– zabawa ruchowa.

 utrwala zdobytą wiedzę i umiejętności;



„Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.

 wycina, przykleja, mocuje wykonując strój z




Wykonanie strojów z odpadów i prezentacja ich.
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

 łączy rysunek odpadu z odpowiednim pojemnikiem;
 prawidłowo odpowiada na pytania i wykonuje zadania
z quizu ekologicznego;

materiałów odpadowych;
 przełamuje nieśmiałość prezentując swój strój;
 bawi się z innymi w role.

19, 21.

Uwagi

Temat tygodnia: TAJEMNICE KSIĄŻEK
Temat

Formy aktywności dzieci

dnia

1. JAKIE KSIĄŻKI LUBIMY?

Cele dnia
Dziecko:

Realizacji
podstawy
programowej



Zabawy dowolne dzieci w kącikach

 rozwiązuje zagadki;

I: 1, 5, 8.



Powitanka – utrwalenie rymowanki ze śpiewem.

 bierze aktywny udział w zabawach ruchowych i

II: 7, 8.



„Co to jest?”– rozwiązywanie zagadek tematycznych.

ćwiczeniach gimnastycznych, wykonuje polecenia N.,

III: 2, 3, 4, 5, 8, 9.




reaguje na sygnały dźwiękowe i słowne, gesty,

IV: 1, 2, 5, 7, 15,

naśladuje ruchy, śpiewa i tańczy;

19, 21.






„Kwiaty” – opowieść ruchowa.
„Jakie książki lubimy?” – rozmowa na temat literatury
dziecięcej.
Zajęcia o emocjach – zachwyt, emocjonalny stosunek
do książek. Mole książkowe – słuchanie wierszyka i
rozmowa na jego temat.
„Ja będę księżniczką, a ty rycerzem” – karta pracy.
„Czym się bawić w księżniczkę, a czym w rycerza?” –
Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
Bajeczki – inscenizacja do słów piosenki.



„Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.

 przelicza przedmioty, dodaje;



Przeliczanie książek z kącika czytelniczego.

 wspólnie z innymi, kulturalnie bawi się w kącikach i



Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.



 wypowiada się na temat swoich ulubionych książek;
 odpowiada na pytania do treści wiersza;
 wypycha strój i zakłada go na sylwetę postaci;
 wymienia przedmioty codziennego użytku, których
można użyć do zabawy;
 utrwala zdobytą wiedzę i umiejętności;

sprząta po zabawie;
 komunikuje potrzebę ruchu czy wypoczynku.

Uwagi

Temat tygodnia: TAJEMNICE KSIĄŻEK
Temat

Formy aktywności dzieci

dnia

2. ROBIMY WŁASNY PAPIER!

Cele dnia
Dziecko:

Realizacji
podstawy
programowej



Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań.

 podejmuje samodzielną aktywność poznawczą;

I: 1, 5, 7, 8, 9.



Powitanka – utrwalenie rymowanki ze śpiewem.

II: 7, 8.





„Coś z niczego” – przygotowanie materiału do
produkcji papieru czerpanego.
„Gąski” – zabawa orientacyjno-porządkowa.
„Robimy własny papier!” – rozmowa na temat
powstawania papieru.
Samodzielne wykonanie papieru czerpanego.
„Ile to sylab?” – dzielenie wyrazów na sylaby.
Papiernia – zabawa relaksacyjna.
Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

 drze papier na bardzo drobne kawałki;
 bierze aktywny udział w zabawach ruchowych,



„Umiem zaśpiewać i zatańczyć” – utrwalenie






poznanych piosenek i tańców.

 kulturalnie bawi się z innymi.








„Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.



Narysowanie okładki swojej ulubionej książki lub
zaprojektowanie nowej.



Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

III: 2, 3, 4, 5, 8, 9.

wykonuje polecenia N., reaguje na sygnały dźwiękowe

IV: 1, 2, 5, 7, 8,

i słowne, gesty, naśladuje ruchy, śpiewa i tańczy;

19, 21.

 wykonuje kolejne etapy powstania papieru
czerpanego;
dzieli wyrazy na sylaby, wyklaskując je;
wykonuje prosty masaż na plecach rówieśnika;
utrwala zdobytą wiedzę i umiejętności;
rysuje prawidłowo chwytając narzędzie pisarskie;

Uwagi

Temat tygodnia: TAJEMNICE KSIĄŻEK
Temat

Formy aktywności dzieci

dnia

3. KTO JEST POTRZEBNY, ABY POWSTAŁA KSIĄŻKA?

Cele dnia
Dziecko:

Realizacji
podstawy
programowej



Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań.

 naśladuje ruchy osoby, wykonującej dany zawód;

I: 1, 5, 7, 8, 9.



Powitanka – utrwalenie rymowanki ze śpiewem.

 bierze udział w zabawach ruchowych, wykonuje

II: 7, 8.




„Jaki to zawód?” – zabawa dydaktyczna.
„Wyścigi dżdżownic” – zabawa ruchowe z elementami
pełzania.
Basia i biblioteka – słuchanie fragmentów książki i
odpowiadanie na pytania do jego treści.
„Kto jest potrzebny, aby powstała książka?” –
rozmowa na temat procesu powstawania książki.











Rytmika – zabawy umuzykalniające.
Bajeczki – utrwalenie piosenki i inscenizacji ruchowej.
Gra na instrumentach.
Taniec z chustami.
„Nasza historia” – wspólne układanie opowiadania.
Zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym.
„Co to jest?” – rysowanie palcem na plecach.



„Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.




Zilustrowanie wspólnie ułożonego opowiadania.
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

polecenia N., reaguje na dźwięki, naśladuje ruchy,

III: 2, 3, 4, 5, 8, 9.

śpiewa i tańczy;

IV: 2, 5, 7, 8, 18,

 uważnie słucha opowiadania i odpowiada na pytania
na jego temat;
 wymienia etapy powstawania książki;
 bierze udział w zabawach umuzykalniających,
oddechowych, ortofonicznych, wyciszających;
 śpiewa i inscenizuje piosenkę;
 utrzymuje rytm piosenki grając na instrumentach;
 naśladując ruchy N. porusza chustą w rytm piosenki;
 współtworzy baśń, kontynuując opowiadanie
rówieśników;
 odgaduje nazwy rysowanych mu na plecach
przedmiotów;
 prawidłowo trzyma kredki ilustrując baśń;
 kulturalnie bawi się z innymi.

19, 20, 21.

Uwagi

Temat tygodnia: TAJEMNICE KSIĄŻEK
Temat

Formy aktywności dzieci

dnia

Dziecko:

Realizacji
podstawy
programowej



Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań.

 podejmuje samodzielną aktywność poznawczą;

I: 1, 5.



Powitanka – utrwalenie rymowanki ze śpiewem.

 rytmizuje powitankę;

II: 7, 8.



Bajeczki – utrwalenie słów, melodii i ruchów do

 bierze aktywny udział w zabawach ruchowych i

III: 2, 3, 4, 5, 8, 9

piosenki.

ćwiczeniach gimnastycznych, wykonuje polecenia N.,

IV: 2, 5, 7, 8, 11,

reaguje na sygnały dźwiękowe i słowne, gesty,

17, 19, 21.



„Co można kupić w księgarni?” – rozmowa na temat
księgarni na podstawie doświadczeń dzieci i zabawy
dydaktycznej.
„Poproszę trzy książki” – zabawa dydaktyczna.



Zestaw ćwiczeń ruchowych.





Zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym.
„Memory” – gra pamięciowa z W.46.
„Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.



Rysowanie na kartce regałów z kolorowymi książkami,

 zapamiętuje miejsca rozmieszczenia obrazków;

przeliczanie książek.

 utrwala zdobytą wiedzę i umiejętności;

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

 właściwie trzyma kredki w czasie kolorowania;


4. CO MOŻNA KUPIĆ W KSIĘGARNI?

Cele dnia



naśladuje ruchy, śpiewa i tańczy;
 wypowiada się na temat księgarni i zasadach
zachowania się w tym miejscu;
 dokładnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne;
 przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w
grupie;

 przelicza elementy;
 wie, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia
mogą być podstawą do podejmowania
natychmiastowego działania.

Uwagi

Temat tygodnia: TAJEMNICE KSIĄŻEK
Temat

Formy aktywności dzieci

5. IDZIEMY DO BIBLIOTEKI

dnia

Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań.



Powitanka – utrwalenie rymowanki ze śpiewem.





„Z czym ci to się kojarzy?” – zabawa ze słowem.
Gąski – zabawa orientacyjno-porządkowa.
Basia i biblioteka – słuchanie fragmentów książki i
odpowiadanie na pytania do ich treści.
„Zasady zachowania się w bibliotece” – rozmowa na
temat zasad panujących w bibliotece.
„Gdzie postawię tę książkę?” – segregowanie,
„Idziemy do biblioteki!” – wycieczka do najbliższej
biblioteki publicznej lub obejrzenie filmu o bibliotece.
Zabawy w ogrodzie.
„Umiem to zaśpiewać” – utrwalenie poznanych

 bierze udział w zabawach ruchowych, wykonuje

piosenek.

 składa papier, przecina, przewleka sznurek przez








„Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.



Wykonanie swojej małej książki.



Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

podstawy

Dziecko:





Realizacji

Cele dnia

 wypowiada skojarzenia do wymienionych prze N.
słów;

programowej
I: 1, 5, 7, 8, 9.
II: 7,8.
III: 2, 3, 4, 5, 6, 8,

polecenia N., reaguje na dźwięki, naśladuje ruchy,

9.

śpiewa i tańczy;

IV: 2, 5, 7,12, 18,

 wypowiada się na temat opowiadania;
 wymienia zasady zachowania się w bibliotece;
 segreguje elementy;
 stosuje zasady bezpieczeństwa w czasie wycieczki;
 kulturalnie zachowuje się w bibliotece;
 utrwala zdobytą wiedzę i umiejętności;

dziurki, rysuje tworząc książeczkę;
 kulturalnie i bezpiecznie bawi się z dziećmi.

19, 21.

Uwagi

