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,,Porządki w ogrodzie” 
PO ZIMIE                   

W OGRODZIE 

Rozwijanie mowy i myślenia: 

 Bajka o brzydkiej gąsienicy – doskonalenie umiejętności 

uważnego słuchania tekstu i wypowiadania się na temat jego 

treści, rozwijanie percepcji słuchowej. 

 „Mój wiosenny ogródek” – doskonalenie umiejętności 

przeliczania (liczebniki główne i porządkowe), ćwiczenie 

pamięci słuchowej, rozwijanie małej motoryki, koordynacji 

wzrokowo-ruchowej , doskonalenie umiejętności klasyfikacji, 

poruszania się według instrukcji. 

Umuzykalnianie: 

  „Bal kwiatów” – zabawa ruchowo-matematyczna. Poruszanie 

się przy muzyce i do muzyki, dostrzeganie zmian charakteru 

muzyki, reagowanie na sygnały, dosko�nalenie umiejętności 

przeliczania. 

 „Dwa motyle” – poruszanie się przy muzyce i do muzyki, 

dostrzeganie zmian charakteru muzyki, reagowanie na sygnały. 

CEBULE                        

I CEBULKI 

Rozwijanie mowy i myślenia: 

 „Wiosenne porządki” – usprawnienie aparatu artykulacyjnego.  

 O żółtym tulipanie – doskonalenie umiejętności uważnego 

słuchania tekstu i wypowiadania się na temat jego treści, 

rozwijanie percepcji słuchowej.  

 „Tulipan” – rozwijanie kompetencji językowych przez analizę    

i syntezę głosek oraz sylab w słowach. Doskonalenie słuchu 

fonematycznego, percepcji wzrokowej, koordynacji wzrokowo- 

-ruchowej, sprawności małej motoryki 

 „C jak cebulka” – doskonalenie umiejętności analizy i syntezy 

sylabowej oraz głoskowej słowa cebulka, przeliczanie sylab        

i głosek w słowie, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-

słuchowej, wprowadzenie litery C c.  

 „Chodzimy po C” – ćwiczenie umiejętności używania określeń 

dotyczących rozmiaru, rozwijanie poczucia wspólnoty, 

integrowanie grupy, utrwalanie kształtu litery c, rozwijanie 

koordynacji ruchowej. 

 Praca z KP3.27a i b – doskonalenie percepcji wzrokowej, 

koordynacji wzrokowo- -ruchowej, motoryki małej, 

umiejętności klasyfikacji, ćwiczenie prawidłowego chwytu 

pisarskiego. 

Zajęcia ruchowe: 

 Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 26 – kształtowanie 

prawidłowej postawy oraz polepszenie funkcji układu krążenia    

i oddychania. 

SADZIMY I SIEJEMY Umuzykalnianie: 

 „Praca ogrodnika” – kształtowanie umiejętności poruszania się 

w rytm muzyki.  

Rozwijanie mowy i myślenia: 

 „Ogrodnik” – rozwijanie kompetencji językowych przez analizę 



i syntezę głosek oraz sylab w słowach. Doskonalenie słuchu 

fonematycznego, percepcji wzrokowej.  

 „Jakie to nasionko?” – kształtowanie umiejętności posługiwania 

się lupą i mi�kroskopem, porównywania wielkości i kształtu 

różnych nasion.  

 „Liczymy nasiona fasoli” – kształtowanie umiejętności 

przeliczania elementów, podpisywania zbiorów cyframi, 

dokonywania prostych obliczeń – dodawania przedmiotów         

w zakresie 10. 

 „Nasz wiosenny ogródek” – założenie wspólnej uprawy, 

kształtowanie umiejętności pracy w grupach, rozwijanie 

umiejętności systematycznego dbania o rośliny. 

 Praca z KP3.28a i b – rozwijanie spostrzegawczości                     

i koordynacji wzrokowo-ru�chowej, utrwalenie umiejętności 

posługiwania się liczebnikami porządkowym. 

CO SŁYCHAĆ W 

PTASICH 

GNIAZDACH? 

Zajęcia ruchowe: 

 Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 26 – kształtowanie 

prawidłowej postawy oraz polepszenie funkcji układu krążenia   

i oddychania. 

Rozwijanie mowy i myślenia: 

 Gdzie budować gniazdo? – doskonalenie umiejętności 

uważnego słuchania tekstu i wypowiadania się na temat jego 

treści, rozwijanie percepcji słuchowej. 

 „Zakładanie gniazd” – doskonalenie umiejętności 

konstrukcyjnych, rozwijanie fantazji i wyobraźni, umiejętności 

społecznych. 

  „Wiosenne zagadki matematyczne” – rozwiązywanie zadań 

tekstowych, przeliczanie elementów i dodawanie ich do siebie. 

 Praca z KP3.29a – doskonalenie umiejętności dodawania           

w zakresie 10, kształtowanie umiejętności zapisywania działań    

z wykorzystaniem znaków równości i dodawania. 

SZUKAMY  

WIOSNY 

Rozwijanie mowy i myślenia: 

 „Poszukiwanie wiosny” – gimnastyka narządów mowy, 

ćwiczenie pamięci słuchowej, doskonalenie sprawności 

narządów artykulacyjnych i aparatu mowy.  

 „Jak bałwanek witał wiosnę” – doskonalenie umiejętności 

uważnego słuchania tekstu i wypowiadania się na temat jego 

treści, rozwijanie percepcji słuchowej. 

Zajęcia plastyczno- konstrukcyjne: 

 „Marzec-czarodziej” – praca plastyczna, rozwijanie 

kreatywności dzieci. 

 


