
Kwiecień, tydzień 1 

Temat tygodnia: Wiosenne powroty 
Treści programowe: 
Przyroda 
Obserwacja przyrody 

 oglądanie filmów przyrodniczych, książek, albumów, tablic, korzystanie z internetu (poznawanie przyrody w sposób pośredni) 

 zachęcanie do obserwowania przyrody w różnych porach roku, w różnych miejscach i w różnym czasie. 
Przyroda wiosną 

 obserwowanie zmian zachodzących przed zbliżającą się wiosną (przedwiośnie) – coraz dłuższe dni, coraz wyższa temperatura, topnienie śniegu, lodu, 

pojawiające się pierwsze kwiaty (przebiśniegi, krokusy), powracające pierwsze ptaki (skowronki, czajki, szpaki), kwitnienie wierzby i leszczyny; 

pojawianie się paków na drzewach i krzewach 

 poznawanie życia ptaków wiosną – budowanie gniazd, składanie jaj, wylęganie się młodych, dbanie o nie. 
Procesy poznawcze 
Myślenie (przyczynowo-skutkowe) 

 układanie historyjki obrazkowej (6 obrazków) według kolejności zdarzeń. 
Myślenie (logiczne) 

 rozwiązywanie zagadek, rebusów 

 analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie.  
Uwaga  

 skupianie uwagi na osobach, przedmiotach, obrazkach, wyjaśnieniach, treściach przedstawianych wierszy, opowiadań 

 dłuższe skupianie uwagi na wykonywanych ćwiczeniach, zadaniach, pracach plastycznych.  
Początkowa nauka czytania i pisania 
Słuch fonematyczny 

 wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie. 
Przygotowanie do czytania 

 czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań). 
Próby czytania 

 rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ł, m, n, o, p, r, s, t, u, w, z, ż 

 czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej). 
Przygotowanie do pisania 

 odróżnianie druku od pisma 

 dysponowanie sprawnością całego ciała, w tym sprawnością rąk 



 wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych 

 budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania. 
Elementy matematyki 
Dodawanie i odejmowanie 

 rozwiązywanie zdań tekstowych o tematyce bliskiej dzieciom; stosowanie metody symulacyjnej. 
Działalność plastyczna 
Zainteresowania plastyczne 

 wydzieranie części składowych obrazka, prostych kształtów z kolorowego papieru, z gazety itp. 
Ziemia – planeta ludzi 
Świat bliski i świat daleki 

 poznawanie modelu kuli ziemskiej – globusa. 
W świecie sztuki – muzyka  
Muzyka i śpiew  

 nauka piosenek (formy ABA, ABC) 

 śpiewanie (indywidulanie i w grupie) poznanych piosenek. 
Aktywność ruchowa 
Sprawność ruchowa 

 uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych z wykorzystaniem standardowych metod, metody R. Labana i innych metod twórczych – W. Sherborne, 

A. i M. Kniessów, C. Orffa. 
Wokół przedszkola. Program wychowania przedszkolnego oparty na warstwicowej koncepcji wychowania Stefana Kunowskiego, Grupa MAC S.A. 2018 (s. 

33, 42, 43, 5054, 64, 68, 73, 74, 104, 110, 114). 

 

 

 

Nauczycielki grupy V  

Mariola Barbara Krawczyńska, Agata Majewska – Iwaniuk 



ZADANIA DLA DZIECI NA TEN TYDZIEŃ: 

Zabawy badawcze i ćwiczenia oddechowe „Kolorowe piórka”- wprawianie w ruch piórka. 

Latać jak ptak, czyli o budowie ciała ptaków.

 



 

 



 



 



 





 



 





 

ZAŁĄCZNIKI DO DRUKU 



 



 



 



Wybierz dowolny rysunek ptaka i odkoduj. 

 



 



 



 

 



 

 


