
Termin realizacji: 05-09.04.2021 
 

 

W tym tygodniu porozmawiamy o zwyczajach związanych 

z nadchodzacymi świętami. Obejrzymy orezentacje 

pokazującą piekne pisanki i palmy z różnych regionów 

Polski. Oczywiście sami równieś wykonamy kolorowe 

pisanki. 

Wysłuchamy opowiadania S. Grabowskiego i M. Nejmana 

„Wielkanocne jajo” (wderażnie do słuchania dłuższych 

opowiadań). 

Pobawimy się również w wiejskie podwórko – 

porozmawiamy jakie zwierzeta sa hodowane na wsi. 

Zwrócimy uwage na kozyści płynące z ich hodowli.  

Przy pomocy plasteliny i kartonów wykonamy 

„zwierzakowe: wylepianki. 

Oczywiście pamiętamy o trym jak ważny 

jest sport. Zapoznamy się z  

podstawowymi zasadami piłki nożnej i 

spróbujemy zagrać w tę gre, aby nauczyć 

się współdziałania w grupie.  

 

(Ilustracje pobrano ze strony: http://www.illustrationsof.com/1237642-royalty-free-

easter-clipart-illustration) 

 

 

Termin realizacji: 12-16.04.2021 



 
 

 

W tym tygodniu zapoznamy się z zapisem muzyki czyli  nutami. 

Pobawimy się w Przedszkolną orkiestrę i pogramy na instrumentach 

perkusyjnych. 

Wykorzystamy również „Bum, Bum rurki” do zabaw rytmicznych. 

Spróbujemy przy pomocy gry interaktywnej zagrać jeden ze znanych 

utworów muzycznych. 

Posłuchamy muzyki klasycznej, ciekawe jakie instrumenty uda nam 

się rozpoznać po dźwiękach jakie wydają. 

Muzyka również otacza Nas dookoła, poszukamy wiec jej również 

podczas spacerów po ogrodzie przedszkolnym. 

Obejrzymy film edukacyjny o tym jak powstają wybrane instrumenty, 

oraz jak wygląda praca dyrygenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.pl/se-

arch?biw=1517&bih=707&tbm=isch&sa=1&ei=DvPrWsPED5Gk_Qb2tKmwDg&q=dyrygent&oq=dy 

Termin realizacji: 19-23.04.2021 

https://www.google.pl/se-arch?biw=1517&bih=707&tbm=isch&sa=1&ei=DvPrWsPED5Gk_Qb2tKmwDg&q=dyrygent&oq=dy
https://www.google.pl/se-arch?biw=1517&bih=707&tbm=isch&sa=1&ei=DvPrWsPED5Gk_Qb2tKmwDg&q=dyrygent&oq=dy


 

Czym tak właściwie jest ta ekologia i po co to właściwie 

robimy??? O tym głównie będziemy rozmawiać w tym 

tygodniu. 

Bo każdy Przedszkolak wie, że dobrze jest dawać innym 

przykład jak dbać o Naszą planetę.  

Tak więc porozmawiamy o tym co możemy zrobić by 

zachować piękno naturalne otaczającego nas środowiska.  

Z wykorzystaniem surowców wtórnych wykonamy prace 

techniczną „Moje drzewko”. Podczas twórczego wykonywania 

drzewa nauczymy się jak planować i kontrolować wykonywaną 

pracę. Zorganizujemy „Patrol ekologiczny”- podczas którego 

zaobserwujemy, czy w okolicach naszego przedszkola 

znajdują się odpowiednie pojemniki do segregacji śmieci. 

Dowiemy się, czym jest recykling.  

Nauczymy się układu ruchowego do piosenki pt. „Ekoświat”. 

Porozmawiamy o tym jak ważne jest powietrze, i gdzie tak 

właściwie jest. W tym celu wykonamy kilka eksperymentów.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Termin realizacji: 26-20.04.2021 

 

 

 „Co to jest Polska?”- na to pytanie 

postaramy się odpowiedzieć po 

wysłuchaniu wiersza Cz. Janczarskiego.  

Zapoznamy się  z podstawowymi 

określeniami dotyczącymi naszego kraju 

i jego obywateli (rozwijanie poczucia 

przynależności narodowej). 

 

Wykonamy flagę Polski metodą wydzieranki. Podczas pracy 

będziemy utrwalać kolory flagi, oraz zapoznamy się z ich 

znaczeniem.  

Wysłuchamy legendy Wars i Sawa o 

powstaniu Warszawy.  Każde dziecko będzie 

miało za zadanie porządkować obrazków z 

legendy według kolejności (wspomaganie 

myślenia przyczynowo-skutkowego). 

 

Dowiemy się również, w jaki sposób 

powinniśmy się zachowywać podczas śpiewania hymnu polski.  

Na zajęciach matematycznych będziemy kształtować  

umiejętność rozpoznawania i określania miejsca na kartce 

papieru oraz doskonalić umiejętność tworzenia par 

przedmiotów. 

 
 

Opracowała: M.Skolimowska, J.Warzecha 


