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TEMATYKA TYGODNIA: PORZĄDKI W OGRODZIE (C, c 

jak cebula) 
  

Dzień tygodnia Temat dnia Formy aktywności 

Poniedziałek Oznaki wiosny  

 „Wiosna” – podawanie nazw zwierząt i 

kwiatów związanych z przyjściem wiosny, czytanie 

globalne wyrazów, klasyfikacja, porządkowanie 

zwiastunów wiosny, analiza słuchowa wyrazów 

(podział na sylaby), rozmowa na temat 

zaobserwowanych oznak wiosny oraz skojarzeń z tą 

porą roku. 

 „Wiosenna checklista” – praca z KP3.20b, 

doskonalenie spostrzegawczości i pogłębianie wiedzy 

przyrodniczej. 

  Karta pracy KP3.20a – doskonalenie 

zdolności grafomotorycznych, percepcji wzrokowej, 

sprawności manualnej, odwzorowanie. 

 Dzień Kobiet 

Wtorek Praca w ogrodzie  
  Rozwiązywanie zagadek na temat narzędzi 

ogrodniczych. Dopasowywanie zdjęć do rozwiązań 

zagadek. Czytanie globalne. 

 „Wydzieranki”  – wyszukiwanie i 

wydzieranie zdjęć poznanych narzędzi ogrodniczych z 

gazetek reklamowych, podawanie  sposobu 

wykorzystania danych narzędzi. 

 KP3.21 –  doskonalenie zdolności 

grafomotorycznych, koordynacji wzrokowo-ruchowej, 

sprawności manualnej, ćwiczenia logicznego 

myślenia, porównywanie długości. 

 Kalambury ogrodnicze. 

  Zabawa ruchowa „Kwiatowe ogródki”  – 

dopasowywanie symboli. 

 Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 26 – 

kształtowanie prawidłowej postawy oraz usprawnianie 

układu krążenia i oddychania. 

 

Środa Cebule i cebulki  

•  „Warzywa cebulowe” –  szukanie różnic i 

podobieństw, nazywanie cech charakterystycznych, 

określanie smaku, zapachu, określanie przeznaczenia 

(mapa myśli). 

• Czytanie globalne nazw warzyw. 

• „C jak cebula” –  wprowadzenie litery C, c, 

praca z KP3.22 – doskonalenie spostrzegawczości, 

utrwalenie grafemów, doskonalenie grafomotoryki, 

percepcji wzrokowej i słuchowej, ćwiczenie 

logicznego myślenia. 

•  Nauka piosenki o wiośnie Witaj, wiosno!  – 



umuzykalnianie. 

• Praca plastyczna „Krokusy” . 

Czwartek Sadzimy i siejemy  

 Omówienie wiersza M. Nawrockiej Świt w 

ogrodzie – wypowiedzi dzieci. 

 „Wiosenne kwiaty”  – przyporządkowanie 

zdjęć wiosennych kwiatów do ich nazw. 

 KP3.23 – poszerzanie wiedzy przyrodniczej, 

omówienie wyników kart pracy, eksperymentów i 

obserwacji, umiejętność logicznego myślenia, 

budowanie wypowiedzi. 

 Warunki potrzebne do wzrostu roślin - 

dyskusja. 

 „Hodowla w przedszkolu” – praca 

plastyczna, zasianie różnych nasion- podsumowanie 

tematu warunków potrzebnych do wzrostu roślin.   

 Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 6 – 

kształtowanie prawidłowej postawy oraz usprawnienie 

układu krążenia i oddychania. 

 

Piątek Zazieleniło się • „Zielone zagadki warzywne” – odgadywanie 

zagadek o zielonych warzywach, poznanie 

właściwości odżywczych zielonych warzyw, czytanie 

globalne.   

• „Co by było, gdyby na świecie zabrakło 

koloru zielonego?” –  rozwijanie kreatywnego 

myślenia. 

•  „Gramy w zielone” –  podawanie nazw 

zielonych przedmiotów, skojarzenia do koloru 

zielonego, gromadzenie zielonych przedmiotów. 

• „Barwne plamy” – pozyskiwanie różnych 

odcieni zielonego, wykorzystywanie gotowych farb i 

mieszanie kolorów. 

 

 

 

 


