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Tygodniowy plan pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej 

TYDZIEŃ  I 

Termin realizacji: : 01.02.2021-05.02.2021 

Temat tygodnia: Siły przyrody 

Cele: 

   poznanie odnawialnych i nieodnawialnych źródeł energii 

   rozwijanie pamięci słuchowej 

   wdrażanie do dbania o środowisko naturalne; 

   kształtowanie właściwej postawy ciała, rozwijanie wielu grup mięśniowych;  

 poznanie nowego pojęcia globus;  

  rozwijanie słuchu fonemowego;  

  czytanie globalne oraz wyróżnianie głosek w wyrazie i przeliczanie ich;  

  ćwiczenia grafomotoryczne; rozwijanie percepcji słuchowo-wzrokowo-ruchowej;   

ćwiczenia motoryki małej obu rąk w zakresie kreślenia linii falistych; 

  uwrażliwienie na piękno przyrody; operowanie pojęciami skały, minerały,  

  przygotowanie do dodawania – rozwijanie prawidłowego liczenia w sytuacjach życiowych;  

  poznanie zawodu jubilera 

  kształtowanie właściwej postawy ciała, rozwijanie wielu grup mięśniowych; 

 poznawanie świata różnymi zmysłami 

Piosenka- Woda 

sł. Agnieszka Filipkowska, muz. Witold Jarosiński      

 

Ref.: Można żyć bez czekolady, jajek albo chleba. 

Lecz bez wody nie da rady! Bez niej żyć się nie da! (x2) 

Rzeki, morza, oceany opływają Ziemię. 

Słodkie stawy czy jeziora, pełne ryb strumienie. 

Woda także w chmurach mieszka i w obłokach drzemie, 

skąd w ulewach oraz deszczach lubi spaść na ziemię. 

Ref.: Można żyć…       https://przedszkouczek.pl/2020/04/12/milosnicy-przyrody-dzieci-mlodsze-poniedzialek-20-04-2020/ 

Co dzień, gdy z przedszkola wracasz, biegniesz umyć ręce. 

Woda w kranie cię zaprasza szmerem swym w łazience. 

Pyszna zupa już na stole też by nie powstała, 

gdyby wody na rosołek mama nie zagrzała. 

Ref.: Można żyć…                                                                     

Wiem, masz wody pod dostatkiem. Lecz gdy myjesz zęby, 

zakręć kran, byś jej przypadkiem nie lał bez potrzeby. 

Wiedz, że są na świecie kraje, gdzie jest jej za mało. 

Zadbaj, by to, co dostajesz, się nie marnowało. 
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TYDZIEŃ II 

Temat tygodnia: Cztery żywioły 

Termin realizacji: 08.02.01.2021r – 12.02.2021r 

Ogólne cele wychowawczo – dydaktyczne: 

 Kształtowanie poczucia szacunku d sił przyrody 

 Rozwijanie słownika czynnego 

 Wyrażanie radości z uczestnictwa w różnych formach muzyczno – tanecznych 

 Dobieranie zjawiska przyrodniczego do właściwego żywiołu, czytanie globalne 

 Kształtowanie właściwej postawy ciała 

 Rozwijanie wielu grup mięśniowych 

 Rozwijanie słownika czynnego 

 Poznawanie świata poprzez doświadczenia i eksperymenty 

 Wyrażanie radości z uczestnictwa w różnych formach plastycznych 

 Rozróżnianie głosek s, w nagłosie 

 Ćwiczenia grafomotoryczne 

 Rozwijanie umiejętności przewidywania następstw 

 Rozwijanie pojęć ciężki – lekki 

 Poznawanie świata wieloma zmysłami 

 Poznanie charakteru pracy strażaka 

Wiersz- Co to są żywioły? 

Beata Gawrońska, Emilia Raczek 

 

Wszyscy je znacie, lecz może nie wiecie,      

Że cztery żywioły mamy na tym świecie! 

Woda – jest wszystkim do życia konieczna, 

Lecz podczas powodzi bywa niebezpieczna. 

Ogień – daje ciepło, wszystkich nas ogrzewa! 

Lecz podczas pożaru spala wszystkie drzewa. 

Ziemia – jest nam bliska, jej dary zbieramy, 

a podczas wycieczek góry podziwiamy. 

Jednak rozzłoszczona trzęsie się i zmienia. 

Wszystko dookoła w pył szybko przemienia.                https://nl.dreamstime.com/stock-foto-e-image50526062 

Powietrze – jest wszędzie! To nim oddychamy. 

Gna po niebie chmury, które podziwiamy. 

A skrzydła wiatraków obraca powoli, 

by prąd wytwarzały dla wszystkich, do woli. 

Lecz czasem powietrze swą moc pokazuje, 

Gdy huragan niszczy, co człowiek zbuduje. 

Każdy z tych żywiołów jest groźny, lecz ważny, 

Dlatego, mój drogi, bądź mądry, uważny. 

Jeżeli się z nimi dziś zaprzyjaźnimy, 

To wiele dobrego dla ludzi zrobimy! 
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Tydzień III 

Termin realizacji: : 18.02.2019-22.02.2019 

Temat tygodnia:  Wielka wyprawa 

Cele: 

 rozwijanie otwartości na podróże i zdobywanie nowych doświadczeń;  

 kształtowanie właściwej postawy ciała, rozwijanie wielu grup mięśniowych, rozwijanie 

umiejętności wspinania się; 

 wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach muzyczno-tanecznych; rozwijanie 

logicznego myślenia; 

 rozwijanie umiejętności sprawnego przeliczania  

 poznawanie różnych sposobów podróżowania, nazywanie ich; 

  czytanie globalne wyrazu rower, 

  ćwiczenia w analizie i syntezie słuchowej;  

 wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach plastycznych; 

 myślenie przyczynowo-skutkowe; przewidywanie następstw wydarzeń; 

  poszerzanie słownika czynnego 

 stosowanie w wypowiedzi wielu zdań na dany temat. 

 wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie. 

 odczytywanie stosownych oznaczeń i symboli. 

 

Wiersz- Gimnastyka dni tygodnia 

Ilona Dziubek 

 

Gimnastyka – dobra sprawa, 

co dzień wszystkim radość sprawia. 

Gdy niedziela się zaczyna, 

trening tydzień rozpoczyna. 

W poniedziałek dwa podskoki, 

wtorek lubi kroki w boki. 

Środa kręci dwa kółeczka, 

no a w czwartek jaskółeczka. 

W piątek szybko dwa przysiady, 

a sobota robi ślady. 

I tak przez tydzień cały, 

dni tygodnia wciąż szalały. 

 

 

http://martafit.pl/2016/10/12/balet-gimnastyka-taniec/ 
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TYDZIEŃ IV 

Temat tygodnia: Nasze podróże 

Termin realizacji: 22.02.2021r – 26.02.2021r 

 

Ogólne cele wychowawczo – dydaktyczne: 

 Rozwijanie otwartości na podróże i zdobywanie nowych doświadczeń 

 Kształtowanie właściwej postawy ciała 

 Rozwijanie wielu grup mięśniowych 

 Rozwijanie umiejętności wspinania się 

 Kształtowanie umiejętności kodowania i dekodowania 

 Rozwijanie logicznego myślenia                 https://www.tapetus.pl/98212,dziecko-walizki-misiu-podroz.php 

 Nabywanie umiejętności zakładania hodowli kwiatowych 

 Poznawanie wyglądu i nazw niektórych roślin egzotycznych 

 Rozwijanie słownika czynnego i rozwijanie logicznego myślenia 

 Rozwijanie słuchu fonemowego 

 Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania 

 Wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach plastycznych 

 Wyrażanie radości z uczestniczenia w zabawach ruchowych 

 Ćwiczenia w przeliczaniu  

 Odwzorowanie liczby elementów za pomocą symboli 

 Ćwiczenia percepcji wzrokowej 

 Nabywanie umiejętności rozróżniania warunków pogodowych – wilgotności 

Piosenka o podróżach 

sł. i muz. Joanna Bernat 

 

A kiedy już urosnę, 

to słowo wszystkim daję 

zostanę podróżnikiem              Dzieci stoją jedno za drugim po obwodzie koła, naśladują 

i zwiedzę wszystkie kraje.          samolot i poruszają się zgodnie ze wskazówkami zegara. 

Ref.: Podróże, ach, podróże, 

te małe i te duże. 

Kochamy je, bo przecież                 trzymają się za ręce i robią krok do przodu i krok 

tak wiele uczą nas o świecie.                      do tyłu w rytmie melodii refrenu. 

Polecę do Berlina, 

odwiedzę tam kuzyna. 

Z Warszawy do Krakowa                 Dzieci stoją jedno za drugim po obwodzie koła, naśladują 

też będę podróżować.                         samolot i poruszają się zgodnie ze wskazówkami zegara. 

Ref.: Podróże, ach, podróże… 

 


