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Tydzień I
JAK POWSTAJE KSIĄŻKA

I. Moje książki

Niejadek- zabawy usprawniające narządy mowy wg G. Wasilewicz
Ulubione wiersze- ćwiczenia w uważnym słuchaniu utworów literatury dziecięcej
Poranne zabawy ruchowe nr 17
Lubimy książki- prezentacja książek
Książki na półkę- zabawa ruchowa
Duże- małe- zabawa dydaktyczna z elementami języka angielskiego, utrwalanie pojęć mały, duży



Książki małe, duże- zabawa z kodowaniem
Jestem samodzielny- ćwiczenie samodzielnego ubierania się przed wyjściem na zewnątrz
Zabawy na świeżym powietrzu
Z jakiej bajki- zabawa dydaktyczna
Zabawy dowolne w sali

II.  W księgarni I bibliotece

Niejadek- zabawa usprawniająca narządy mowy wg G. Wasilewicz
Ulubione wiersze- słuchanie utworów literatury dziecięcej
Poranne zabawy ruchowe nr 17
Księgarnia- rozmowa na temat wiersza B. Formy
Książki na półkę- zabawa ruchowa
Tańczący woreczek- ćwiczenia rytmiczno- zręcznościowe
Grube- cienkie- zabawa dydaktyczna
Książki w naszym kąciku- poznanie zasobów przedszkolnych
Zabawy na świeżym powietrzu
Zabawy dowolne w sali

III.  Jak powstaje książka?

Niejadek- zabawy usprawniające narządy mowy
Poranne zabawy ruchowe nr 17
Moja książeczka- opowiadanie na forum grupy o swojej ulubionej postaci z bajki
Moja ulubiona bajka- zabawa słownikowa
Szybko- wolno- zabawa muzyczno- rytmiczna
Moja książka- wystemplowanie okładki ksiązki palcmi zanurzonymi w farbie
Zabawy na świeżym powietrzu
Zabawy dowolne w sali

IV. Szanujmy książki

Niejadek- zabawa usprawniająca narządy mowy wg G. Wasilewicz
Ulubione wiersze- ćwiczenia w uważny słuchaniu utworów literatury dziecięcej
Poranne zabawy ruchowe nr 17
Układamy książki na półkach- zabawa dydaktyczna, rozumienie I stosowanie pojęc: wysoko, nisko
Jaki kształt ma  moja książka- zabawa badawcza
Szanujemy książki- zabawa poprzez działanie
Rymowanka- recytacja wiersza w tempie podanym przez nauczyciela
Tańczący woreczek- ćwiczenia rytmiczno- zręcznościowe
Moja ulubiona książeczka- rysowanie okładki do ulubionek ksiązeczki
Zabawy na świeżym poowietrzu
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań



V. Kogo spotkamy na kartach książki?

Niejadek- zabawa usprawniająca narządy mowy wg G. Wasilewicz
Ulubione wiersze- ćwiczenia w uważnym słuchaniu utworów literatury dziecięcej
Poranne zabawy ruchowe nr 17
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 17
Wysoko- nisko- zabawa dydaktyczna
Zagadki Tropicieli- zagadki interaktywne
Jestem samodzielny- podejmowanie prób samodzielnego ubierania się przed wyjściem na zewnątrz
Zabawy na świeżym powietrzu
Praca z książką- rysowanie po śladzie
Zabawy dowolne w sali. 

II NA ŁĄCE

1. Kolorowa łąka

Motyl- zabawa paluszkowa
Wiosenne kwiaty- zabawa plastyczna
Poranne zabawy ruchowe nr 17
Przygoda na łące- słuchanie opowiadania O. Masiuk
Co to za odgłosy?- ćwiczenia słuchowe
Kwiaty I słonko- zabawa muzyczna
Tropimy zwierzęta- obserwacja owadów w czasie zabaw w ogrodzie przedszkolnym
Praca z książką-  kolorowanie, liczenie w zakresie 3
Na wiosennej łące- opowieść ruchowa
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań

2. Mieszkańcy łąki

Motyl- zabawa paluszkowa
Wiosenne kwiaty- zabawa plastyczna
Poranne zabawy ruchowe nr 17
Pierwszy motylek- rozmowa na temat wiersza W. Broniewskiego
Motyle- zabawa muzyczno- ruchowa



Wysoko- nisko- zabawa dydaktyczna
Wiosna- gra ćwicząca spostrzegawczość
Zabawa z wyprawką- ozdabianie motyla
Na wiosennej łące- opowieść ruchowa
Zabawy dowolne w sali

3.  Mieszkańcy łąki

Motyl- zabawa paluszkowa
Wiosenne kwiaty- zabawa plastyczna
Poranne zabawy ruchowe nr 17
Łąka- zabawy muzyczne przy piosence
 Mieszkańcy łąki- zabawa z kodowaniem
Zabawa z Wielką Księgą- ćwiczenie spostrzegawcZości, odnajdywanie owadów na ilustracji
Lot biedronki- zabawa ruchowa
Zabawy na świezym powietrzu
Zabawy dowolne w sali

4. Na łące I w stawie

Motyl- zabawa paluszkowa
Wiosenne kwiaty- zabawa plastyczna
Poranne zabwy ruchowe nr 17
Żaby I bociany- rozmowa na temat wiersza Z. Dmitrocy
Wiosenne rytmy- ile jest…?- zabawa dydaktyczna
Bocian patrzy- zabawa pobudzająco- hamująca
Praca z Wielką Księgą-  podawanie nazw owadów
Żaby w stawie- dokończenie pracy plastycznej
Łąka- zabawy muzyczno- ruchowe
Zabawy na świezym powietrzu
Zabawy dowolne w sali

5. Wiosenni artyści

Motyl- zabawa paluszkowa
Poranne zabawy ruchowe nr 17
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 17
Kolorowa łąka- zabawa dydaktyczna
Gra w zielone- zabawa orientacyjno- porządkowa z elementami języka angielskiego
Zagadki Tropiecieli- odgadywanie zagadek interaktywnych
Była sobie żabka- śpiew lub recytacja tekstu 
Zielone żaby- malowanie farbami
Zabawy na świeżym powietrzu



Zabawy dowolne w sali

III. MOJE ZWIERZĄTKO

1. Moje zwierzątko

Piesek- zabawa dźwiękonaśladowcza
Zabawy z Tupem- ćwiczenia słuchowe
Poranne zabawy ruchowe nr 18
Pimpuś- rozmowa na temat opowiadania A. Świrszczyńskiej
Duży pies- mały pies- zabawa z obrazkiem
Przyjaciel pies- układanie psa z figur geometrycznych
Pies do budy- zabawa ruchowa
Zabawy dowolne w sali
Zabawy na świeżym powietrzu

2. Moje zwierzątko

Piesek- zabawa dźwiękonaśladowcza
Zabawy z Tupem- ćwiczenia słuchowe
Poranne zabawy ruchowe nr 18
A ja mam psa- zabawy muzyczno- ruchowe przy posence
Zabawa z wyprawką- kolorowanie kota
Kotki piją wodę- zabawa na czworakach
Moje ulubione zwierzaki- zabawa słownikowa
Zabawy na świeżym powietrzu
Zabawy dowolne w sali

3. U weterynarza

Piesek- zabawa dźwiękonaśladowcza
Zabawy z Tupem- ćwiczenia słuchowe
Poranne zabawy ruchowe nr 18
Domowe zwierzątko-rozmowa na temat opowiadania O. Masiuk
Zwierzątka do domu- zabawa dydaktyczna
Zabawa z Wielką Księgą- opisywanie fotografii
U weterynarza- zabawa ruchowa



Dbamy o zwierzęta domowe- zabawa z kodowaniem
Chomik- zabawa naśladowcza usprawniająca narządy mowy
Moje zwierzątko domowe- praca plastyczna farbami
Zabawy na świezym powietrzu
Zabawy dowolne w sali

4. Egzotyczne I domowe

Piesek- zabawa dźwiękonaśladowcza
Zabawy z Tupem- ćwiczenia słuchowe
Poranne zabawy ruchowe nr 18
Co to za zwierzę?- rozwiązywanie zagadki
Kolorowe ptaki- omówienie ilustracji
Papugowanie- zabawa slownikowa
Papużki na gałąź- zabawa ruchowa
Jestem samodzielny- podejmowanie prób samodzielnego ubrania się
Zabawy na świeżym powietrzu
Kolorowa papuga- praca plastyczno- techniczna
Zabawa z Wielką Księgą
Zabawy dowolne w sali

5. Bezpieczne zabawy ze zwierzętami

Piesek- zabawa dźwiękonaśladowcza
Zabawy z Tupem- ćwiczenia słuchowe
Poranne zabawy ruchowe nr 18
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 18
Praca z książką- ćwiczenie spostrzegawczości
Zagadki Tropicieli- odgadywanie zagadek interaktywnych
Uwaga! Nieznajome zwierzę!- rozmowa na temat przestrzegania zasad bezpieczeństwa w 
kontaktach ze zwierzętami
Pieski do budy- zabawa ruchowa
Ile jest zwierząt….?- zabawa dydaktyczna, liczenie w zakresie 4
Zabawy na świeżym powietrzu



IV MAMA I TATA

1 Moja rodzina

I have a very special friend- powitanka w języku angielskim
Płynie rzeczka- zabawa paluszkowa
Zabawy z Tupem- ćwiczenia słuchowe
Poranne zabawy ruchowe nr 18
Serduszko- rozmowa na temat wiersza B. Formy
Kim jest moja mama?- zabawa słownikowa
Magiczne pudełko- zabawa sensoryczna
Praczki- zabawa muzyczno- ruchowa wg. M. Bogdanowicz
Moja mama- praca plastyczna
Zabawy na świeżym powietrzu
Zabawy dowolne w sali

2. Moja rodzina

Płynie rzeczka- zabawa paluszkowa do wiersza M. Barańskiej
Zabawy z Tupem- ćwiczenia słuchowe
Poranne zabawy ruchowe nr 18
Mój tato- rozmowa na temat wiersza B. Formy
Kim jest mój tata?- zabawa słownikowa
Magiczne pudełko- zabawa sensoryczna
Mój tata- praca plastyczna
Wiosenne porządki z tatą- zabawa ruchowo- naśladowcza
Zabawy na świeżym powietrzu
Zabawy dowolne w sali

3. Razem jest wesoło

Płynie rzeczka- zabawa paluszkowa
Poranne zabawy ruchowe nr 18
Pomogę mamusi- zabawy muzyczno- ruchowe przy piosence
Praca z wyprawką- wykonanie obrazka dla mamy
Kolorowe korale- zabawa z kodowaniem
Jestem samodzielny- ćwiczenie umiejętności samodzielnego ubierania się przed wyjściem na spacer
Spacer po okolicy przedszkola
Serduszko- nauka na pamięć wiersza B. Formy



Praczki- zabawa muzyczno- ruchowa
Zabawy dowolne w sali

4. Upominki dla najbliższych

Płynie rzeczka- zabawa paluszkowa
Poranne zabawy ruchowe nr 18
Gry I zabawy z tatą- zabawa dydaktyczna, liczenie w zakresie 4.
Mama czarodziejka-zabawa ruchowo- orientacjno- porządkowa
Zabawa z wyprawką- wykonanie korony dla taty
Mój tato- nauka wiersza na pamięć
Zabawy dowolne w sali
Spacer po okolicy przedszkola

5. Dzień rodziny

Płynie rzeczka- zabawa paluszkowa
Poranne zabawy ruchowe nr 18
Zagadki Tropicieli- odgadywanie zagadek interaktywnych
Zabawa z książką- kolorowanie wg wzoru
Pomocne przedszkolaki- zabawa muzyczno- ruchowa
“Serduszko” “Mój tato”- utrwalenie wierszy
Jestem samodzielny- ćwiczenie umiejętności samodzielnego ubierania się przed wyjściem na spacer
Spacer po okolicy przedszkolak
Zabawy dowolne w sali


