
Tygodniowy plan zajęć: 

15.03-19.03.2021 r. 

 

 

Temat tygodnia: Nadchodzi wiosna. 

 

1. Ciepło, coraz cieplej. 

  (wiodąca aktywność: społeczno-emocjonalna) 

 dostrzeganie zmian w przyrodzie; 

 rozbudzanie chęci do samodzielnej obserwacji; 

 nabywanie empatii w stosunku do zwierząt; 

 usprawnianie motoryki małej; 

 wyrażanie samoekspresji w różnych formach aktywności; 

 ćwiczenie dużych grup mięśniowych; 

 doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi; 

 rozwijanie wyobraźni; 

 doskonalenie umiejętności przeliczania; 

 rozwijanie percepcji wzrokowo-ruchowej i grafomotoryki; 

 ćwiczenie logicznego myślenia. 

 

2. Marcowe szaleństwo pogodowe. 

(wiodąca aktywność: językowa) 

 poznawanie i nazywanie symboli pogodowych oznaczających wiosnę; 

 kształcenie umiejętności odczytywanie umiejętności odczytywania symboli 

pogodowych; 

 zainteresowanie dzieci zjawiskami pogodowymi występującymi wiosną; 

 rozwijanie poczucia rytmu; 

 utrwalanie wiedzy przyrodniczej; 

 rozwijanie mowy oraz logicznego myślenia; 

 ćwiczenie grafomotoryki. 

 

3. Co w trawie piszczy? 

(wiodąca aktywność: matematyczno-przyrodnicza) 

 nabywanie zdolności matematycznych podczas zabaw z kodowaniem; 

 określanie liczby w zbiorze; 

 przyporządkowywanie jeden do jednego; 

 rozwijanie umiejętności zwracania się o pomoc podczas wykonywania zadań 

matematycznych; 

 kształtowanie prawidłowej postawy ciała; 

 ćwiczenie przepony; 

 rozwijanie spostrzegawczości; 

 ćwiczenie grafomotoryki i sprawności manualnej. 

 

4. Wiosenne powroty. 

(wiodąca aktywność: muzyczno-ruchowa) 

 wzbogacanie wiedzy na temat ptaków; 

 naśladowanie ruchem oraz głosem odgłosów świata przyrody; 

 nabywanie poczucia wspólnoty ze światem przyrody; 



 ćwiczenie mięśni brzucha; 

 ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej; 

 rozwijanie poczucia rytmu; 

 ćwiczenie motoryki małej; 

 usprawnianie dłoni; 

 usprawnianie koordynacji ruchowej; 

 aktywne uczestnictwo w zabawach ruchowych i muzycznych. 

 

5. Wyhodujemy roślinkę. 

(wiodąca aktywność: plastyczno-techniczna) 

 zapoznanie z pojęciem maska karnawałowa; 

 poszerzenie wiadomości na temat warunków niezbędnych do rozwoju roślin; 

 tworzenie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu myślenia podczas działań praktycznych; 

 wdrażanie do zadawania pytań podczas wykonywania działań technicznych; 

 ćwiczenie stóp; 

 usprawnianie placów dłoni; 

 rozwijanie logicznego myślenia; 

 rozwijanie sprawności manualnej; 

 rozwijanie motoryki małej. 

 

Opowiadanie: Agnieszka Galica „Chomik szuka wiosny”. 

Wiersz: Zofia Makowska „Motyle”. 

Piosenka: sł. i muz. Maria Zofia Tomaszewska „Rośnie trawa”  

Praca plastyczna: „Fabryka karmy dla zwierząt” – wykonywanie pożywienia dla zwierząt z 

użyciem kolorowego papieru oraz krepiny. 

 


