
Opracowała J. Warzecha 

 

Termin realizacji: 01-11.05.2018 

 

W tym tygodniu zapoznamy się z pracą księgarza (o tym, że 

doradza, które książki watro czytać, pomaga odnaleźć konkretną 

książkę, układa, uzupełnia książki na półkach). Porozmawiamy o 

wyglądzie książki - okładka, tytuł, ilustracja, tekst. 

Dowiemy się, co można znaleźć w książkach, to, że opisują ciekawe 

historie, można w nich znaleźć informacje ze świata przyrody itp. 

Wyeksponujemy nasz kącik książek, przypomnimy sobie sposób, w 

jaki powinniśmy brać książki, że należy mieć czyste ręce, nie wolno 

wyrywać kartek i zaginać rogów, oraz że zawsze odkładamy książkę 

na wyznaczone miejsce, gdy przestajemy ją oglądać. 

Każdy z nas ma jakąś ulubioną książkę, podczas zajęć wykonamy 

swoja książeczkę z ulubionym albo wymyślonym bohaterem, 

ciekawe, jakie powstaną historie. 

 

 

 

 

 

 

 

Stairs Clipart Stickman#3946837 

 

http://mzayat.com/single/3946837.html


 

Termin realizacji: 14-18.05.2018 

 

Wychodząc do ogrodu przedszkolnego zauważyliśmy, że pojawiło się 

coraz więcej owadów. Podczas zajęć będziemy poznawać naturalne 

środowisko owadów. Zapoznamy się z charakterystycznym wyglądem 

i sposobem życia wybranych gatunków owadów.  

Bardzo lubimy przyglądać się pięknym barwom skrzydeł motyla, w 

tym tygodniu porozmawiamy, jakie gatunki motyli żyją w Polsce oraz 

jakie są stadia ich rozwoju. Na podstawie opowiadania podejmiemy 

próbę słownego opisu wyglądu owadów na podstawie ilustracji - 

poszukamy różnice i podobieństwa (wprowadzenie pojęć 

matematycznych). 

Wykonamy pracę techniczną „Owady” - będziemy łączyć różne 

materiały.  Wysłuchamy fragmentu tekstu inscenizacji „Gąsienica - 

tajemnica” D. Gellner, na podstawie którego wykonamy ćwiczenia 

sprawności grafomotorycznej. Będziemy kształtować umiejętność 

skupienia uwagi przy jednoczesnym angażowaniu kilku zmysłów, 

utrwalimy wiadomości przyrodnicze, a na zakończenie wraz z 

nauczycielem zrytmizujemy fragmenty wiersza według graficznego 

zapisu rytmu.  

 

http://mzayat.com/single/3946837.html 

 



 

Termin realizacji: 21-25.05.2018 

 

Bardzo kochamy nasze mamy. W tym tygodniu 

porozmawiamy o tym, jakie zawody i prace 

domowe wykonują najczęściej mamy.  

Wykonamy prezent- niespodziankę, który 

wręczymy podczas uroczystości z okazji dnia 

mamy! 

Nauczymy się piosenki pt. „Mamo, tato”. 

Pobawimy się w inscenizację teatralną na tle wiersza D. 

Kellner „Dwie mamy”.  

Powtórzymy układ taneczny do „Deszczowej piosenki”.  

W ogrodzie przedszkolnym poznamy nowe zabawy ruchowe i 

będziemy w pełni korzystać z pięknej wiosennej pogody.  

 

 

 
http://mzayat.com/search/ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Termin realizacji: 28-05-1.06.18 

 
 

 

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

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

