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Tematy na poszczególne tygodnie:  

- „Mal i odkrywcy”  

- „Tajemnice świata”  

- „Nadchodzi wiosna”  

- „W iosna tuż, tuż”   

 

Obszar poznawczy:  

- kształtowanie codziennych nawyków higienicznych (dokładne mycie 

rąk po zabawie, po powrocie z placu zabaw i przed posiłk iem);  

- rozwijanie biernego i czynnego słownika dzieci o pojęcia dotyczące 

wartości: dociekliwość, duma z pracy oraz pojęcia Układ Słoneczny, 

astronauta, załoga, kapitan, sieć internetowa, wynalazca, peleryna, 

rolnik, sianie, sadzenie;  

- rozwijanie percepcji słuchowej przez identyf ikowanie dźwięków, 

dokonywanie anal izy i syntezy sylabowej oraz głoskowej wyrazów, 

czerpanie radości z umiejętności samodzielnego odczytywania krótk ich 

wyrazów, zdań i prostych tekstów słowno -obrazkowych, pamięciowe 

opanowan ie tekstów wierszy i piosenek oraz słownictwa w języku 

polskim i angielskim; 

- stwarzanie możliwości do podejmowania aktywności związanej z 

czytaniem przez eksponowanie wyrazów do czytania globalnego 

związanych z omawianym tematem oraz wprowadzenie li ter: p, P, w, W, 

c, C, j,  J; 

- rozwijanie zainteresowań poznawczych dzieci, ciekawości świata, 

zainteresowań związanych z kosmosem, podróżami kosmicznymi, 

wynalazkami służącymi człowiekowi w życiu codziennym ;  

- uświadomienie korzyści i niebezpieczeństw związanych z 

korzystaniem z zasobów internetowych ;  

- doskonalenie umiejętności przeliczania, dodawania i odejmowania na 

konkretach, zbiorach zastępczych; posługiwanie się l iczebnikami 

głównymi i porządkowymi; wprowadzenie cyfry 8 i znaku -;  tworzenie 

zadań – opowiadań i wykonywanie czynności matematycznych w nich 

zawartych; posługiwanie się poznanymi cyframi  i znakami do kodowania 
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czynności matematycznych; posługiwanie się monetami w sytuacji 

zabawy;  

- stwarzanie okazj i do mierzenia, przel iczania, kodowania podczas  

układania i tworzenia gry;  

- rozwijanie umiejętności muzycznych i wokalnych przez naukę nowych 

piosenek „Kosmiczna wyprawa”, „Drzewo mieszkanie”, rozwijanie 

umiejętności różnicowania metrum oraz utrzymywania pulsu 

rytmicznego; rozwijanie wrażl iwości słuch owej dzieci, stwarzanie 

możliwości podejmowania aktywności muzycznej –gra na 

instrumentach, improwizowanie ruchem, dźwiękiem, integrowanie 

muzyki z plastyką, aktywne uczestniczenie w zabawach tanecznych; 

- rozbudzanie zainteresowań technicznych i samodzielności podczas 

eksperymentowania; kształtowanie umiejętności wnioskowania na 

podstawie obserwacji przebiegu i efektów doświadczeń; kształtowanie 

umiejętności planowania, realizacji działań i rozwiązywania problemów 

podczas prac konstrukcyjnych;  

- rozwijanie doznań sensorycznych oraz koordynacji wzrokowo - 

słuchowej- ruchowej podczas zabaw;  

- rozwijanie sprawności grafomotorycznej podczas codziennych 

czynności samoobsługowych i porządkowych, zabaw konstrukcyjnych, 

plastycznych,  rysowania po śladzie;  

 

Obszar emocjonalny:  

- stwarzanie atmosfery życzliwości i akceptacji przez codzienne zabawy 

integracyjnymi;  

- kształtowanie właściwych postaw dzieci, takich jak ciekawość 

poznawcza, otwartość, chęć zadawania pytań,  szacunek do pracy 

innych, radość z efektów własnej pracy ;  

- wzmacnianie odporności emocjonalnej dzieci i radzenia sobie z 

porażkami;  

 

Obszar społeczny:  

- rozwijanie umiejętności wczuwania się w emocje i uczucia osób z 

najbliższego otoczenia; uświadomienie konieczności przejawiani a 
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życzl iwości i troski w odniesieniu do zwierząt; rozwijanie poczucia 

własnej wartości i wartości działań podejmowanych na rzecz siebie i 

innych;  

- kształtowanie umiejętności współpracy w zespole, dochodzenia do 

kompromisu, dzielenia się zadaniami do wykonania, czerpania radości 

ze wspólnej pracy dla innych; zachęcanie do wdrażania własnych 

strategii  w sytuacjach trudnych emocjonalnie;  

- wdrażanie  do samodzielności przez przygotowanie stol ików do zajęć, 

sprzątanie po posiłkach, zabawie, zajęciach, samodzie lne ubieranie i 

rozbieranie podczas wyjść poza budynek, wybieranie potrzebnych 

narzędzi i materiałów  do zabaw i zajęć, sprzątanie ich po zajęciach i 

zabawie;  

- zwracanie uwagi na budowanie właściwych relacji pomiędzy dziećmi 

opartych na wzajemnym szacunku i  współpracy ze szczególnym 

uwzględnieniem rozwijania umiejętności radzenia sobie z emocjami, 

panowania nad nimi;  

 

Obszar f izyczny:  

- codzienny pobyt na świeżym powietrzu, (jeśli  pozwoli nam na to aura i 

jakość powietrza) –obserwacja najbl iższego środowiska przyrodniczego; 

zwrócenie uwagi na cechy pogody, porównywanie elementów pogody w 

zależności od pory dnia; szukanie pierwszych oznak wiosny; 

wsłuchiwanie się w odgłosy ptaków;  

- zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym: „Przysiady stworka” –

zabawa na współpracę, „Wyścig jednonożnych” –zabawa równoważna, 

„Łapanie gwiazd” –zabawa na koncentrację, „Dzieci i drzewa” –zabawa 

orientacyjno-porządkowa, „Berek z ogonem” –zabawa bieżna, „Robot” –

zabawa skoczna;  

- rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej poprzez udział  w ćwiczeniach 

porannych i ćwiczeniach gimnastycznych;  


