
TYDZIEŃ I: PRZYJACIELE W PRZEDSZKOLU. 

 

 

 

 Posłuchamy wiersza „Wakacyjne wspomnienia” 

 Będziemy liczyć wakacyjne skarby (Dziecięca Matematyka) 

 Wykonamy pracę plastyczną pt. „Pocztówka z wakacji” 

 Stworzymy kodeks grupowy 

 Dowiemy się, jak zachować się w sytuacji, gdy ktoś nas krzywdzi w toku zajęć 

„Bezpieczne zasady” (Chronimy Dzieci) 

 Będziemy badać właściwości piasku (Innowacja „Zabawy badawcze z Jeżem 

Januszem” 

 Narysujemy „Nasze przedszkole” 

 Będziemy kodować na dywanie w trakcie zabawy „Kolorowe muszelki” 

TYDZIEŃ II: JESTEŚMY BEZPIECZNI 

 Ułożymy historyjkę obrazkową „Bezpieczny przedszkolak” 

 Posłuchamy opowiadania S. Szuchowej „Przygoda z małpką” 

 Wspólnie wykonamy plakat „Dbamy o bezpieczeństwo!” 

 Będziemy uczestniczyli w wirtualnym spotkaniu z ratownikiem medycznym 

 Wykonamy pracę plastyczną pt. „Numer 112” 

 Poznamy literkę L dzięki zabawie językowej „L jak lekarz” 



 Poznamy piosenkę w języku angielskim „Here Comes The Fire Truck” 

 Rozwiążemy quiz dotyczący naszego bezpieczeństwa 

 Posłuchamy wiersza pt. „Ważne numery” 

 Będziemy liczyć guziki (Dziecięca matematyką) 

 Nauczymy się piosenki „Numer alarmowy” 

 

 
 
 

„Numer alarmowy” 
 

1. Jedno połączenie, 
Czy się domyślicie? 

Może uratować 
Komuś cenne życie. 

 
Ref: Jeden, jeden, dwa! 

Jeden, jeden, dwa! 
Numer ratunkowy, 

Każde dziecko zna! / x2 
 

2. Gdy jest niebezpiecznie 
Musisz być gotowy, 
I zadzwonić pod ten 
Numer alarmowy! 

 
Ref: Jeden, jeden, dwa! 

Jeden, jeden, dwa! 
Numer ratunkowy, 

Każde dziecko zna! / x2 
 



 
 

TYDZIEŃ III: Z EKOLOGIĄ ZA PAN BRAT. 
 

 
 

 Wykonamy „Eko - torby” (Innowacja „Jeżyki przyjaciółmi przyrody) 

 Obejrzymy prezentację multimedialną pt. „Jak możemy dbać o naszą 

planetę?”  

 Posłuchamy wiersza pt. „Krzyś niszczył przyrodę” 

 Z okazji Dnia Kropki wykonamy „Drzewo w kolorowe kropki” 

 Założymy w sali ogródek z ziołami 

 Wykonamy pracę plastyczną pt. „Kolorowe kosze” 

 Będziemy liczyć plastikowe nakrętki (Dziecięca Matematyka) 

 Weźmiemy udział w zabawie dydaktycznej na monitorze interaktywnym 

„Segregujemy śmieci” 

TYDZIEŃ IV: RÓŻNI LUDZIE – TO MY. 

 Posłuchamy opowiadania H. Bechlerowej pt. „Każdy z nas jest inny” 

 Narysujemy portret przyjaciela 

 Poznamy literę O w czasie zabawy „O jak oko” 

 Będziemy się zastanawiać nad tym „Jak można poradzić sobie ze złością?” 

 Wykonamy pracę plastyczną pt. „Jak wygląda złość?” 

 Weźmiemy udział w zabawie językowej w języku angielskim „I like….” 

 Będziemy kodować na tablicy multimedialnej „Zakodowane emocje” 

 Będziemy uczyć się asertywności w toku zabawy „Lubię, nie lubię” (Chronimy 

Dzieci) 


