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TEMATYKA TYGODNIA: WITAJ, WIOSNO! (G, g jak 

garnek) 
  

Dzień tygodnia Temat dnia Formy aktywności 

Poniedziałek Odgłosy wiosny  

 „Wiosenne dźwięki” -  rozpoznawanie i 

nazywanie wiosennych odgłosów, czytanie globalne 

 Karta KP3.24b –przeliczanie w zakresie 10, 

doskonalenie zdolności grafomotorycznych. 

 Układanie usłyszanych dźwięków w 

kolejności -  doskonalenie słuchu fonemowego i 

pamięci świeżej, 

 Praca z KP3.24a –  przeliczanie, 

odejmowanie i dodawanie, poszerzanie wiedzy 

przyrodniczej, porównywanie liczebności. 

 Praca z KP3.26 – doskonalenie zdolności 

grafomotorycznych i percepcji wzrokowej, 

odwzorowywanie. 

 List pożegnalny do Pani Zimy – wysłuchanie 

wiersza. 

Wtorek Wiosna na widelcu  
 „Jakie smaki kojarzą nam się z wiosną?” – 

arkusz badacza, polisensoryczne poznanie wiosennych 

warzyw, czytanie globalne, samodzielne opisywanie 

warzyw przez dzieci. 

 „Dlaczego warzywa są zielone?” – 

eksperyment dotyczący transportu wody w roślinie. 

 Praca z KP3.25 – wprowadzenie litery g, G, 

doskonalenie percepcji wzrokowej i słuchowej, 

koordynacji wzrokowo-ruchowej, czytanie globalne, 

odróżnianie grafemów, doskonalenie zdolności 

grafomotorycznych. 

 Praca z KP3.27 – przeliczanie, poszerzanie 

wiedzy przyrodniczej, porównanie liczebności 

zbiorów, doskonalenie zdolności grafomotorycznych. 

 Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 27 – 

rozwijanie umiejętności bezpiecznego poruszania się 

podczas zabawa ruchowych. 

 

Środa Od motyla do gąsienicy  

• Wysłuchanie wiersza Gellner Gąsienica 

tajemnica – rozmowa na temat wysłuchanego utworu. 

• Praca z KP3.28 – omówienie cyklu życia 

motyla, dekodowanie, logiczne myślenie, poszerzanie 

wiedzy przyrodniczej,  doskonalenie zdolności 

grafomotorycznych i percepcji wzrokowej. 
• „Wesoło jest wiosną” -  słuchanie i analiza 

treści utworu Dominiki Niemiec. 

• „Wiosenna orkiestra” – wydobywanie 

dźwięków z przedmiotów codziennego użytku 



(gazeta, łyżki, klocki itp.). 

•  „Motyl” -  zabawa plastyczna, wypełnianie 

kolorowanki motyla solą wymieszana z kolorową 

farbą. 

Czwartek Ślimak, ślimak pokaż rogi  

  Zajęcia dydaktyczne „Ślimaki” –  

porównywanie ślimaków bez muszli i z muszlą, 

oglądanie zdjęć, porównywanie, przełamywanie 

stereotypów związanych ze zwierzętami. 

 „Rysujemy ślimaki” – rysowanie ślimaków, 

podążanie za instrukcją ikoniczną, omówienie budowy 

ślimaka. 

 Zabawa językowa „Ślimak, ślimak pokaż 

rogi” – nauka intonacji. 

 Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 27 – 

rozwijanie umiejętności bezpiecznego poruszania się 

podczas zabaw ruchowych. 

 

Piątek Żegnamy zimę • Słuchanie utworu Piątkowskiej Marzanna –  

rozmowa na temat wysłuchanego utworu, wypowiedzi 

dzieci o wysłuchanym tekście. – „Marzec” -  

odczytywanie liczb na podstawie daty rozpoczęcia 

kalendarzowej wiosny, czytanie globalne, analiza 

słuchowa wyrazu. 

• „Wiosenne przysłowia” - odgadywanie 

przysłów o wiośnie.    

• „Pożegnanie zimy”  – zabawa w 

niedokończone zdania. 

• Grupowa praca plastyczna „Drzewo z 

bibuły”. 

• Pierwszy Dzień Wiosny – powitanie 

kalendarzowej wiosny 

 

 

 


