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I. Moja Ojczyzna 
W tym tygodniu: 

 wysłuchamy wiersza K. Ziętal ,,Symbole Narodowe”  

 wykonamy pracę plastyczną przedstawiającą flagę Polski 

 poćwiczymy  przy piosence, Cap Your Hands” 

 przypomnimy sobie jaką noszą nazwę i  jak wyglądają polskie 

symbole narodowe 

 obejrzymy  ilustracje przedstawiające  historię powstania 

państwa polskiego i film przedstawiający przygody Lecha, 

Czecha i Rusa 

  weźmiemy udział  w zabawie ruchowej i spróbujemy 

naśladować orła i zbudujemy gród Lecha 

 wykonamy matematyczne kwiatki 

 na podstawie wiersza „Katechizm polskiego dziecka” 

spróbujemy odpowiedzieć na pytanie- kto ty jesteś? 

 w związku z obchodami tygodnia europejskiego poznamy 

hymn Unii Europejskiej i wykonamy potrawę 

charakterystyczną dla kraju, który  należy do Unii Europejskiej 

 

II. Legendy Polskie 
W tym tygodniu: 

 wysłuchamy legendy „Wars i Sawa” W. Chotomskiej. 

 poznamy historię smoka wawelskiego 

 wykonamy smoka wawelskiego wykorzystując do tego rolki po papierze toaletowym 

 wysłuchamy wiersza pt.,,Koziołek Matołek” Z.Dmitrocy i poznamy jedną z jego przygód 

 weźmiemy udział w zabawa paluszkowa do wiersza M. Barańskiej ,,Janek wspina się po linie” 

 poznamy legendę o Złotej Kaczce i wykonamy dla niej  koronę 

 weźmiemy udział w zabawie matematycznej ,,Liczenie ze smakiem”  

 rozruszamy się przy piosence pt.,,Baby Shark” 

 

 

 

 

 

 

 

 



III.W zgodzie z naturą 
W tym tygodniu: 

 wysłuchamy wiersza I. Salach pt.,,Bałagan” 

 weźmiemy udział w zabawie dydaktycznej ,, Sprzątamy zabawki”  

 będziemy rozwijać samodzielność poprzez podejmowanie prób samodzielnego ubierania się i 

utrzymywania wokół siebie porządku 

 podejmiemy postanowienie codziennej porannej gimnastyki 

 weźmiemy udział w zabawie dydaktycznej ,,Do czego to służy”? 

 pamiętamy o prawidłowej technice mycia rąk 

 wysłuchamy wiersza J. Wanatowicz pt.,,Rzeka” 

 zastanowimy się dlaczego trzeba zakręcać kran? 

 wykonamy pracę plastyczną pt.,, Wszędzie zielono” 

 wykonamy ćwiczenia słuchowe ,,Echo rytmiczne” 

 

 

 

 

 

 

IV. Mama i Tata 
W tym tygodniu: 

 wysłuchamy opowiadania A. Galicy ,, Nasi rodzice” 

 wspólnie z rodzicami  obejrzymy rodzinne zdjęcia 

 weźmiemy udział w zabawie orientacyjno- porządkowej ,,Dzieci do domu” 

 spróbujemy ruchem zilustrować treść wiersza ,,Rodzina” 

 przygotujemy podwieczorek dla mamy i taty 

 weźmiemy udział w zabawie dydaktycznej ,,Rodzice mają dużo zajęć” 

 weźmiemy udział w zabawie logopedycznej ,,Dla mamy i taty” 

 wykonamy ćwiczenia oddechowe podczas zabawy,, Gotujemy zupę” 

 nauczymy się wiersza ,,Mama” a. Lady-Grodzickiej 

 wykonamy laurkę dla mamy z okazji Dnia Mamy 
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