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,,Porządki w ogrodzie” 

Poniedziałek CEBULE I CEBULKI  Zestaw ćwiczeń porannych zestaw nr 26-

przeliczanie, doskonalenie motoryki dużej, 

postępowanie zgodnie z instrukcją. Kształtowanie 

codziennych nawyków higienicznych. 

 Blok zajęć o emocjach; poczucie niedogodności, 

dyskomfort. 

 ,,Warzywa cebulkowe”-szukanie różnic i 

podobieństw, określanie smaku, zapachu, 

przeznaczenia (mapa myśli), czytanie globalne, 

omówienie właściwości leczniczych czosnku i 

cebuli. Wprowadzenie litery ,,c” wielkiej i małej, 

pisanej i drukowanej na podstawie wyrazu 

,,cebula”. Doskonalenie spostrzegawczości, 

utrwalenie grafemów, doskonalenie 

grafomotoryki, percepcji wzrokowej i słuchowej, 

ćwiczenia logicznego myślenia. 

 Obchody Dnia Kobiet w grupie. 

 Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 22-

kształtowanie prawidłowej postawy oraz 

usprawnianie układu krążenia i oddychania. 

Wtorek OZNAKI WIOSNY  Gra towarzyska ,,Ogrodowe kalambury”. 

 ,,Wiosna”-podawanie nazw zwierząt i kwiatów 

związanych z nadejściem wiosny, czytanie 

globalne, klasyfikacja, porządkowanie zwiastunów 

wiosny, analiza słuchowa wyrazów, rozmowa na 

temat zaobserwowanych oznak wiosny oraz 

skojarzeń z tą porą roku. ,,Wiosenna checklista”-

praca z KP3. 20, a, b. Doskonalenie 

spostrzegawczości i pogłębianie wiedzy 

przyrodniczej. 

 Nauka piosenki o wiośnie ,,Witaj, wiosno”. 

,,Prawda-fałsz”-zabawa dydaktyczna z 

wykorzystaniem lizaków z W.21 



Środa 

 

 

 

PRACA W OGRODZIE 

 

 

 

 Ćwiczenia spostrzegawczości-wskazywanie różnic 

między obrazkami. 

 ,,Nawlekanki”-zabawy usprawniające motorykę 

małą. 

 ,,Narzędzia ogrodnicze”-rozwiązywanie zagadek 

dotyczących narzędzi ogrodniczych, 

dopasowywanie nazw narzędzi z zagadek do 

obrazków rozsypanych przed dziećmi, 

dopasowywanie wyrazów do czytania globalnego. 

Praca z KP3. 21-doskonalenie zdolności 

grafomotorycznych, koordynacji wzrokowo-

ruchowej, sprawności manualnej, ćwiczenie 

logicznego myślenia, porównywania długości.. 

 ,,Krokusy”-wycinanka z kolorowego papieru, 

rozwijanie sprawności manualnej, doskonalenie 

umiejętności posługiwania się nożyczkami. 

Czwartek SIANIE I SADZENIE  It’s spring-nauka i śpiewanie piosenki. 

 Zabawa logopedyczna ,,Sprzątamy spiżarnię”. 

 Słuchanie wiersza ,,Świat w ogrodzie” M. 

Nawrockiej. Swobodne wypowiedzi dzieci. 

,,Wiosenne kwiaty”-przyporządkowanie zdjęć 

wiosennych kwiatów ich nazwom. Praca z KP3. 

23-poszerzanie wiedzy przyrodniczej, omówienie 

wyników kart pracy, eksperymentów i obserwacji, 

umiejętność logicznego myślenia, budowania 

wypowiedzi.  

 Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 22-

kształtowanie prawidłowej postawy oraz 

usprawnianie układu krążenia i oddychania. 

 

Piątek ZAZIELENIŁO SIĘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Burza mózgów: ,,Co by było gdyby, na świecie 

zabrakło koloru zielonego?”-rozwijanie 

kreatywnego myślenia. 

 Ćwiczenia oddechowe: ,,Wąchamy kwiaty”. 

 Lepienie owoców i warzyw z plasteliny. 

 ,,Gramy w zielone”-podawanie nazw zielonych 

przedmiotów, skojarzenia do koloru zielonego, 

gromadzenie zielonych przedmiotów. ,,Barwne 

plamy”-pozyskiwanie różnych odcieni zielonego, 

wykorzystanie gotowych farb i mieszanie kolorów. 

,,Zielone zagadki warzywne”-odgadywanie 

zagadek, poznawanie właściwości odżywczych 

zielonych warzyw, czytanie globalne. 

 ,,Praca w ogrodzie”-opowieść muzyczna do 

uwertury z opery Carmen Georges’a Bizeta. 

,,Deszczowa iskierka”-zabawa wyciszająca. 

,,Przylot bocianów”-zabawa muzyczna do utworu 

,,Taniec z szablami” Arama Chaczaturiana. 

 

 


