
W tym tygodniu będziemy:  

 Słuchać opowiadania B. Formy ,,Maciuś i ptaki”. Dowiemy się dlaczego warto 

dokarmiać zimą  naszych skrzydlatych przyjaciół. 

 Tworzyć ślady ptaków za pomocą stempli z ziemniaka. 

 Składać z kilku części obrazek ptaka. 

 Zapoznawać się z liczebnikami 

porządkowymi w trakcie 

zabawy matematycznej 

,,Wróbelki w karmniku”.  

 Obejrzymy inscenizację wiersza 

,,Ptasia rodzinka” P. Siewiery- 

Kozłowskiej. 

 Wykonamy prosty karmnik dla 

ptaków i umieścimy go w 

przedszkolnym ogródku. 

 Będziemy prowadzić obserwacje przyrodnicze w trakcie pobytu w ogrodzie. 

 Poznamy zimowe przygody wróbla Ćwirka (słuchając opowiadania nauczyciela na 

podstawie książki ,,Przygód kilka wróbla Ćwirka ” S. Grafowskiego. 

 Brać udział w zabawie orientacyjno- porządkowej z elementami kodowania oraz w 

zabawie ruchowo-słuchowej wg M. Barańskiej. ,,Strach na wróble”. 

 

 



W tym tygodniu będziemy:  

 Rozwijać zainteresowania książką, poznawać zasady korzystania z książek – 

rozumienie potrzeby dbania o książki. 

 Wdrażać się do uważnego słuchania 

bajki czytanej przez Nauczyciela 

 Odróżniać dobro od zła na podstawie 

czytanych bajek. 

 Dobierać charakterystyczne elementy 

do bajkowych postaci. 

 Rozpoznawać i podawać imiona / 

nazwy bohaterów znanych bajek. 

 Wcielanie się w role poznanych bohaterów poprzez zabawy naśladowcze. 

 Czerpać radość ze wspólnej zabawy; wdrażanie dzieci do przestrzegania 

ustalonych reguł podczas zabaw. 

 Rozwijać ciekawość poznawczą poprzez oglądanie książek. 

 Doskonalić umiejętności przeliczania w zakresie od 1–4, poszerzać zakresu 

liczenia.  

- Nauczymy się piosenki: „Są gdzieś bajki” 

 

W tym tygodniu będziemy:  

 Słuchać opowiadania o przygodach Basi w 

supermarkecie na podstawie książki  

 Z. Staneckiej ,,Basia i pieniądze”. 

 Brać udział w zabawie muzyczno-ruchowej 

,,Idziemy na zakupy”. 



 Uczestniczyć w zabawie dydaktycznej ,,Robimy zakupy”.  

 Uczyć się co zrobić, gdy zgubimy się w supermarkecie?” 

 Budować prostą wagę szalkową. Będziemy ważyć przedmioty i  porównywać 

ich ciężar.  

 Odmierzać materiał stopami, dłonią, krokami. 

 Kodować podczas zabawy,, Sklep z zabawkami”. 

 Z okazji ,,Dnia Kota” poznamy kocie zwyczaje, psoty i zabawy. 

 

W tym tygodniu będziemy:  

 Poznawanie nazwy i podstawowe czynności związane z wybranymi zawodami 

(Fryzjer, Lekarz, Pielęgniarka, Krawcowa, Sprzedawca). 

  Rozwijać spostrzegawczość i umiejętność 

kojarzenia przedmiotów z właściwym 

zawodem. 

  Poszerzać słownictwo, poprzez stwarzanie 

sytuacji sprzyjających swobodnemu 

wypowiadaniu się na określony temat.  

 Wdrażać do wystukiwania rytmów i 

dostrzeganie rytmów w otoczeniu. 

 Doskonalić poczucie rytmu poprzez 

zabawy muzyczne z reagowaniem na 

sygnał dźwiękowy.  

 Usprawniać naszą koordynacje poprzez 

zabawy ruchowe „Wyszywanie”, „Zabawki na półkach”. 

 Rozwijać swoje zainteresowania oraz wzmacniać więzi koleżeńskie podczas zabaw 

swobodnych.  

  


