
TYDZIEŃ I: PANI JESIEŃ I JEJ WSPANIAŁE STROJE  

 Obejrzymy prezentacje multimedialną „Co słychać w 

parku jesienią?” 

 Wykonamy prace plastyczną „Suknia Pani Jesieni”  

 Posłuchamy wiersza pt. „Witamy Panią Jesień”  

 Poznamy literę „A” 

 Weźmiemy udział w zabawie badawczej 

„Obserwatorzy przyrody”  

 Będziemy rozwijać orientację przestrzenną w trakcie 

zabawy „Jesienne porządki” 

 Posłuchamy piosenki pt. „Pani Jesień” 

 Weźmiemy udział w zabawie językowej „Autumn” 

 

TYDZIEŃ II: UCZMY SIĘ DBAĆ O SWOJE ZDROWIE 

 Powiemy jak należy dbać o zdrowie oglądając „Piramidę zdrowego 

żywienia” 

 Weźmiemy udział w zabawie badawczej „Owocowy i warzywny kosz Pani 

Jesieni” 

 Wykonamy pace plastyczną „Woda darem życia” (Innowacja „Jeżyki 

przyjaciółmi przyrody”) 

 Wysłuchamy wiersza pt. „Elementarz sportowy” 

 Wykonamy plakat „Kodeks Zdrowego Przedszkolaka” 

 Posłuchamy piosenki w języku angielskim „Vegetable Song” 

 Będziemy rozwijać orientację przestrzenną w trakcie zabawy „Owocowe 

zabawy” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TYDZIEŃ III: MAŁY EUROPEJCZYK KODUJE 

 Posłuchamy legend: „Wars i Sawa”, „Legenda o Bazyliszku”, „Legenda o 

Syrence Warszawskiej” 

 Wybierzemy się na wirtualny spacer aby zwiedzić Zamek Królewski 

 Obejrzymy prezentację multimedialną „Z wizytą we Francji” 

 Będziemy uczestniczyli w Tygodniu Kodowania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TYDZIEŃ IV: NIEZWYKŁY RYTM PRZYRODY 

 Wysłuchamy wiersz pt. „Dzień i noc” 

 Ułożymy historyjkę obrazkową „Mój dzień w przedszkolu” 

 Wykonamy prace plastyczną „Kartka z kalendarza” 

 Wysłuchamy historyjki pt. „Tajemnice dobre i złe” (Chronimy dzieci) 

 Poznamy literę „i” 

 Weźmiemy udział w zabawie językowej „Day and Night” 

 Będziemy utrwalać następstwo dni tygodnia w trakcie zabawy dydaktycznej 

„Kalendarz Marii” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TYDZIEŃ V: RAZEM SIĘ BAWIMY 

 Posłuchamy wiersza pt. „Zabawki” 

 Wykonamy eksperyment „Muzyczny kubek” (Innowacja „Zabawy badawcze z 

Jeżem Januszem”) 

 Będziemy poznawać najbliższe otoczenie w trakcie zabawy „Gdzie jest miś?” 

 Wypowiemy się na temat bezpiecznych i niebezpiecznych zabaw 

 Wykonamy prace plastyczną „Wodą malowane” 

 Wysłuchamy opowiadania pt. „Nocne kłopoty zabawek Doroty” 

 Weźmiemy udział w zabawie językowej „Toys” 

 

 

 

 


