Szczegółowa tematyka zajęć
Poniedziałek Zakochany w syrenie









Wtorek

Stolica, Wisła, syrenka










Środa

Warszawska Syrenka








Czwartek

Dania też leży w Europie








Oglądanie widokówek, książek o
Warszawie; dzielenie się swoimi
spostrzeżeniami z wycieczek po tym
mieście; swobodne opisywanie
charakterystycznych miejsc Warszawy.
Ozdabianie napisu Polska. Podawanie
nazwy kraju, w którym mieszkamy;
kończenie zdania Polska to…
Ćwiczenia poranne – zestaw nr 34.
Słuchanie opowiadania Agaty Widzowskiej
Zakochany w syrenie.
Zabawa ruchowa Statki płyną po rzece.
Ćwiczenia gimnastyczne zestaw nr 17

Piękny jest nasz kraj – twórcza zabawa
plastyczna.
Określanie, co zwiedzali w Warszawie
Olek, Ada, mama i tata z rodzicami mamy.
Oglądanie zdjęć warszawskich syrenek.
Rysowanie po śladach rysunków bez
odrywania kredki od kartki.
Wspólna i indywidualna recytacja wiersza
Ewy Stadtmüller Kim jesteś?
Układanie zdań z podanymi słowami
(stolica, Wisła, syrena).
Ćwiczenia poranne – zestaw nr 34.
Zabawy i ćwiczenia związane z mierzeniem
pojemności płynów.
Zabawa ruchowa z plastikowymi butelkami

Słuchanie hymnu Polski – Mazurka
Dąbrowskiego.
Wykonanie warszawskiej Syrenki.
Ćwiczenia poranne – zestaw nr 34.
Zabawy przy piosence Syrenka.
Zabawa ruchowa Warszawskie gołębie.
Wykonanie małej mapy Polski
Zabawa Bawimy się słowami (metafora
wizualna).
Zabawa Polska – mój dom.
Zabawa Kto tak potrafi?
Ćwiczenia poranne – zestaw nr 34.
Słuchanie opowiadania N. na podstawie
baśni Hansa Christiana Andersena
Księżniczka na ziarnku grochu.
Zabawa ruchowa Podróż po Polsce i po



Piątek

Mieszkamy w Europie










Danii.
Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 17.
Oglądanie mapy Europy. Słuchanie nazw
państw europejskich – sąsiadów Polski.
Kolorowanie flagi Polski. Określanie, w
którą stronę są zwrócone. Oglądanie
obrazków flag. Nazywanie samodzielnie
lub z pomocą N. państw UE, do których
one znajdują.
Ćwiczenia poranne – zestaw nr 34.
Rozmowa o mapie Europy oraz krajach
należących do UE.
Zabawa ruchowa Podróżujemy po Europie.
Zabawy przy piosence Syrenka
Oglądanie globusa, wyjaśnianie czym jest i
do czego służy; odczytywanie wspólnie z
N. nazw kontynentów, jakie się na nim
znajdują.

