
Termin realizacji: 3-6.04.2018 

 

W tym tygodniu zapoznamy się ze zwierzętami, jakie 

żyją na pięknych Polskich wsiach. 

Wysłuchamy wiersza "Na podwórku koło bramy" H. 

Łochockiej.  Każdy przedszkolak 

spróbuje opisać ilustrację do wiersza.  

Przy zabawie "Wszystko wiemy o 

zwierzętach" poćwiczymy 

spostrzegawczość. Spróbujemy 

klasyfikować zwierzęta zgodnie z 

jedną podaną cecha.  

Przypomnimy sobie również 

nazwy budynków gospodarczych 

(napisy do globalnego czytania): 

obora, stajnia, kurnik, chlewik.  

Podczas zabawy matematycznej 

"Liczymy kocięta"- utrwalimy 

liczebniki porządkowe, oraz 

szacowanie w zakresie 10 i więcej.  

Opracowała: J. Warzecha 



Termin realizacji: 9-13.04.2018 

 

 

Jak co roku nasze przedszkolaki biorą udział w różnych 

ciekawych akcjach na rzecz ochrony środowiska.  

Zbieramy np. makulaturę. 

Ale czym tak właściwie jest ta ekologia i 

po co to właściwie robimy???  

W tym tygodniu odpowiemy sobie na 

wszystkie te pytania.  

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.  
Opracowała: J. Warzecha 



 

Termin realizacji: 16-27.04.2017 

Zajęcia prowadzone metodą projektu 

 

 

 

Ten tydzień rozpoczniemy od legendy 

O Lechu i białym orle – (M. Orłonia i J. 

Tyszkiewicza.). 

 Zapoznamy się z mapą Polski i 

symbolami: godłem i flagą oraz 

wyjaśnimy pojęcia „Polak”, „Polska”.  

Poznaną legendę spróbujemy 

zilustrować na zajęciach plastycznych. Poznamy 

dokładniej nasz miasto Warszawę- będziemy oglądać 

widokówki, herb Warszawy oraz wysłuchamy legendy 

- Warszawska syrenka. Wyjaśnimy sobie znaczenie 

słowa „stolica”.  

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 J. Warzecha 

 

 


