
 

Obraz ze zbioru Clipart 

,, Zabawa ze zwierzętami’’ 

Termin realizacji: 05-09.03.2018 

 

W czasie tygodnia dzieci utrwalą nazwy zwierząt, będą 

rozpoznawać je i nazywać.  

Dzieci poznają baśń o zwierzętach w języku polskim i 

angielskim. Dzieci będą segregować różnego rodzaju 

przedmioty ze względu na ich kolory.  

Dzieci będą uczyć się tańca o nazwie „Walc kolorów” 

oraz będą brać udział w zabawach ruchowych o 

różnorodnej tematyce w języku polskim i angielskim. 

Dzieci będą tworzyć różnego rodzaju prace plastyczne.  



 

Obraz pochodzi ze zbioru Clipart 

„Dzieci malują” 

Autor: Bożena Forma  

1. Maluje Ola 

żółtą cytrynę. 

Chociaż jej nie je  

 ma kwaśną minę. 

 

2. Czerwona farba 

 w rękach Agaty, 

 będą czerwone 

 Agaty kwiaty. 

 

 3. Krzyś na niebiesko 

 kartkę pokrywa, 

 a może w lecie  

 w morzu popływa? 



 

„Dinozaury” 

Termin realizacji: 12-16.03.2018 

-  Dzieci będą potrafiły reagować na zmiany w muzyce (wysokość, natężenie, tempo, rytm)                    

gestem i ruchem 

- dzieci będą znały budowę ptaka (w nawiązaniu do jego przemian na przestrzeni dziejów o dinozaura 

do współczesnego ptaka) oraz łańcuch pokarmowy 

-dzieci będą potrafiły nazwać części ciała ptaka, ułożyć obrazki przedstawiające rozwój ptaka od 

zarodka do dorosłego osobnika w odpowiedniej kolejności 

-dzieci będą potrafiły oblepić plasteliną plastikową butelkę i przekształcić ją w zwierzę, obdarować 

wykonaną pracą przyjaciela 

-dzieci będą potrafiły odczytywać kody 

 

 

http://superkid.pl/uploads/clip/plants/spring.jpg 

wiersz Urszuli Kozłowskiej „Bar u dinozaurów” 
Jest pewna knajpka prehistoryczna, 

w kamiennej grocie ukryta, 

niezbyt gustowna, modna i śliczna, 

lecz zjeść w niej można do syta. 

Stegozaur steki smaży ogromne, 

Brontozaur brokuły dusi, 

o Diplodoka dipach nie wspomnę, 

są smaczne jak u mamusi! 

Pterodaktyle słodkie daktyle 

wciąż jaskiniowcom serwują, 



Triceratopsy tłuste rolmopsy 

gościom na talerz pakują. 

Jeśli planujesz zjeść coś na mieście, 

nie wahaj się ni minuty, 

potraw tu pysznych znajdziesz ze dwieście, 

w mig cię obsłużą mamuty! 

Lecz nim zamówisz specjalne danie, 

upewnij się, czy przypadkiem 

w tej miłej knajpce sam się nie staniesz 

dla innych pysznym obiadkiem. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

,,Wiosno witamy’’ 

Termin realizacji: 19-23.03.2018 

 

Ach jak miło wyjść na spacer i gdy już na niebie pojawia się coraz częściej 

słońce.  Ale nie wszyscy się cieszą z nadejścia przedwiośnia. W tym 

tygodniu przedszkolaki wysłuchają opowiadania A. Galicy  

pt. „O upartym bałwanku”. Podczas zajęcia będziemy rozwijać 

umiejętność logicznego myślenia (określanie przyczyn i przewidywanie 

skutków).  Będziemy rozmawiać również na temat zmian w przyrodzie w 

okresie przedwiośnia. 

 

 

 

http://comps.canstockphoto.com/can-stock-

photo_csp6527809.jpg 

 

Powitanie wiosny  

 

Leci pliszka 

 spod kamyczka: 

- Ja się macie dzieci! 
 

http://s.babyonline.pl/i/-GALLERY_MAI2-

13344.jpg 



 Już przybyła 

 wiosna miła, 

 już słoneczko świeci! 

 

 Poszły rzeki w 

świat daleki, 

 płyną het - do morza; 

 A ja śpiewam, 

 a ja lecę, 

gdzie ta ranna zorza! 

Konopnicka Maria 

 

 

http://www.tapetus.pl/obrazki/n/98241_ogrodek-dzieci-

podlewanie.jpg 

 



 

„Wielkanoc” 

Data realizacji:26-30.03.2018 

W tym tygodniu zapoznajemy się z tradycją Świąt Wielkanocnych. Dowiemy się jakie jest 

znaczenie potraw i symboli związanych z tym świętem. Oczywiście nie ominie nas 

malowanie własnych pisanek. 

„Święta – biją dzwony” -  autor nieznany 

Ciasto pachnie na świątecznym obrusie, obrusie, 

wokół stołu się krzątają mamusie, mamusie. 

Wszyscy poważni są tego ranka, 

Niech nas rozśmieszy wesoła pisanka. 

 

Ref. 

Święta, święta biją dzwony, 

każdy dzwon jest roztańczony,  

tańczy, tańczy każdy dzwon 

bim- bam- bom, bim- bam- bom. 

 

Szynka mruga z okrągłego półmiska, półmiska 

Tatuś chętnie by z radości zagwizdał, zagwizdał. 

Wszyscy poważni są tego ranka, niech nas rozśmieszy wesoła pisanka. 

 

 

Wielkanoc w przedszkolu 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

 

Dziś w naszym przedszkolu wesoło od rana. 



Wielkanocna palma już przygotowana. 

 

Z papieru baranki a z waty kurczątka, 

z modeliny mazurek pięknie też wygląda. 

 

Koszyczek spleciony z paseczków tektury, 

ozdobiony kwiatami od dołu do góry... 

 

Śpiewamy piosenkę o śmiesznej tradycji, 

która mówi o tym, że mokrzy są wszyscy. 

 

Przedszkolaki poznały wielkanocne zwyczaje. 

Teraz tylko na Święta czekać pozostaje. 

 

 

Jolanta Sendor 

 

 

Opracowała I. Mochocka 


