
TYGODNIOWY PLAN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNCH  

Temat kompleksowy: Wiosna w ogrodzie. 

POWITANIE :  

- tożsamość: piosenka pt.„ Dzisiaj będzie dobry dzień dla Ciebie i dla mnie…’’ 

- schemat ciała, pokazywanie części ciała do piosenki pt. ,, Spoko Loko – Tańce połamańce ‘’ 

- kalendarz - zaznaczenie w kalendarzu dnia, miesiąca i pory roku 

- mapa pogody -określenie pogody i zaznaczenie na tablicy 

- piosenka pt. „ W naszym ogródeczku” 

Dzień 

Tygodnia/ 

Data  

 

Temat zajęć 

( Obszar poznawczy 

) 

 

Obszar Fizyczny 

 

Obszar Emocjonalny 

 

Obszar Społeczny 

Wt. 

06.04. 

Prace w ogrodzie  ,,Spacerek’’ – zabawa ruchowa Nauka piosenki pt. ,,W naszym 

ogródeczku” 

Zabawy dydaktyczne tabela nr 2 

Śr. 

07.04. 

Wiosenne kwiatki  „Omijamy grządki”- zabawa 

ruchowa 

Spacer po okolicy przedszkola, 

obserwacja zmian zachodzących w 

najbliższym otoczeniu. 

Zabawy dydaktyczne tabela nr 2 

Czw. 

08.04. 

W naszym 

ogródeczku 

,,Stonoga’’ – zabawa ruchowa ,,Wieje wietrzyk’’- ćwiczenia 

oddechowe. 

Zabawy dydaktyczne tabela nr 2 

Pt. 

09.04. 

Wiosenne warzywa Celowanie do kosza- zabawa 

ruchowa. 

„ Na straganie”- słuchanie wiersza Jana 

Brzechwy 

Zabawy dydaktyczne tabela nr 2 

 

 

 



            Tabela Nr 1 

 OBSZAR POZNAWCZY      

Dzień 

tygodnia/ 

Data 

Grupa Motylki Grupa Ważki Grupa Kaczuszki Grupa Pszczółki Grupa Rybki 

Wt. 

06.04. 

 

Prace w 

ogrodzie 

 

Oglądanie książeczek i 

obrazków o tematyce 

wiosennej. 

Nauka piosenki pt. ,,W 

naszym ogródeczku.” 

Wiosenne porządki w 

ogródku- zabawa 

dydaktyczna, zapoznanie 

z narzędziami używanymi 

w ogrodzie, 

rozpoznawanie i 

nazywanie ich, nazywanie 

czynności 

pielęgnacyjnych w 

ogrodzie, posługiwanie 

się narzędziami.  

Oglądanie książeczek i 

obrazków o tematyce 

wiosennej. 

Słuchanie piosenki pt. ,,W 

naszym ogródeczku’’ 

Oglądanie książeczek i 

obrazków o tematyce 

wiosennej. 

Słuchanie piosenki pt. 

,,W naszym 

ogródeczku’’. 

Wiosenne porządki w 

ogródku- zabawa 

dydaktyczna, zapoznanie 

z narzędziami 

używanymi w ogrodzie, 

rozpoznawanie i 

nazywanie ich, 

nazywanie czynności 

pielęgnacyjnych w 

ogrodzie, posługiwanie 

się narzędziami. 

Oglądanie 

książeczek i 

obrazków o tematyce 

wiosennej. 

Słuchanie piosenki 

pt. ,,W naszym 

ogródeczku’’. 

 

Oglądanie książeczek i 

obrazków o tematyce 

wiosennej. 

Nauka piosenki pt. ,,W naszym 

ogródeczku’’. 

Wiosenne porządki w ogródku- 

zabawa dydaktyczna, 

zapoznanie z narzędziami 

używanymi w ogrodzie, 

rozpoznawanie i nazywanie ich, 

nazywanie czynności 

pielęgnacyjnych w ogrodzie, 

posługiwanie się narzędziami. 

Śr. 

07.04. 

Wiosenne 

kwiaty 

Kwiaty- zabawa 

dydaktyczna, 

segregowanie kwiatów 

według kolorów.  

Oglądanie i nazywanie 

Zabawa do piosenki pt. 

,,W naszym ogródeczku’’. 

Oglądanie ilustracji 

wiosennych kwiatów. 

Kwiaty- zabawa 

dydaktyczna, 

segregowanie kwiatów 

według kolorów.  

Oglądanie i nazywanie 

Zabawa do piosenki 

pt. ,,W naszym 

ogródeczku’’. 

Oglądanie ilustracji 

wiosennych 

kwiatów. 

Kwiaty- zabawa dydaktyczna, 

segregowanie kwiatów według 

kolorów.  

Oglądanie i nazywanie 

wiosennych kwiatków. 



wiosennych kwiatków.  

Utrwalenie słów piosenki 

pt. ,,W naszym 

ogródeczku’’. 

Układanie puzzli o 

tematyce wiosennej.  

wiosennych kwiatków. 

Utrwalenie słów piosenki 

pt. ,,W naszym 

ogródeczku’’. 

Układanie puzzli o 

tematyce wiosennej.  

Utrwalenie słów piosenki pt. 

,,W naszym ogródeczku’’. 

Układanie puzzli o tematyce 

wiosennej.  

 

Czw. 

08.04. 

 

W naszym 

ogródeczku 

Łączenie w całość 

obrazka 

przedstawiającego roślinę 

np. tulipana – (układanka 

3 częściowa- korzeń, 

łodyga, kwiat). 

Znajdź drugą połówkę - 

łączenie kwiatów w 

całość. 

Tulipan- wyklejanie 

plasteliną wyznaczonych 

miejsc. 

Łączenie w całość 

obrazka 

przedstawiającego 

roślinę np. tulipana – 

(układanka 3 częściowa- 

korzeń, łodyga, kwiat). 

Znajdź drugą połówkę-

łączenie kwiatów w 

całość. 

Tulipan- wyklejanie 

plasteliną 

wyznaczonych 

miejsc. 

Łączenie w całość obrazka 

przedstawiającego roślinę np. 

tulipana – (układanka 3 

częściowa- korzeń, łodyga, 

kwiat). 

Znajdź drugą połówkę- łączenie 

kwiatów w całość. 

Pt. 

09.04. 

 

Wiosenne 

warzywa 

Oglądanie ilustracji 

przedstawiających 

wiosenne warzywa ( 

szczypior, sałata, 

rzodkiewka itp.) 

Zabawy figurami 

geometrycznymi-

tworzenie kompozycji 

kwiatowych. 

Zdrowo się odżywiam i 

jem warzywa- wdrażanie 

do dbania o zdrowie. 

Zdrowo się odżywiam i 

jem warzywa- wdrażanie 

do dbania o zdrowie . 

Oglądanie ilustracji 

przedstawiających 

wiosenne warzywa ( 

szczypior, sałata, 

rzodkiewka itp.) 

 

Oglądanie ilustracji 

przedstawiających 

wiosenne warzywa ( 

szczypior, sałata, 

rzodkiewka itp.) 

Zabawy figurami 

geometrycznymi-

tworzenie kompozycji 

kwiatowych. 

Zdrowo się odżywiam i 

jem warzywa- wdrażanie 

do dbania o zdrowie. 

Oglądanie ilustracji 

przedstawiających 

wiosenne warzywa ( 

szczypior, sałata, 

rzodkiewka itp.) 

Zdrowo się 

odżywiam i jem 

warzywa- wdrażanie 

do dbania o zdrowie. 

. 

Oglądanie ilustracji 

przedstawiających wiosenne 

warzywa ( szczypior, sałata, 

rzodkiewka itp.) 

Zabawy figurami 

geometrycznymi-tworzenie 

kompozycji kwiatowych. 

Zdrowo się odżywiam i jem 

warzywa- wdrażanie do dbania 

o zdrowie. 



OBSZAR SPOŁECZNY ( ZABAWY DYDAKTYCZNE ) 

Dzień 

tygodnia/ 

Data 

Grupa Motylki Grupa Ważki Grupa Kaczuszki Grupa Pszczółki Grupa Rybki 

Wt. 

06.04. 

Prace w 

ogrodzie 

1. Grabie- 

uformowanie z 

wałeczka plasteliny 

symbolu grabi. 

2. Wiosenne porządki 

w ogrodzie 

przedszkolnym. 

1. Grabie- 

uformowanie z 

wałeczka plasteliny 

symbolu grabi. 

2. Wiosenne porządki 

w ogrodzie 

przedszkolny. 

1. Grabie- uformowanie 

z wałeczka plasteliny 

symbolu grabi. 

2. Wiosenne porządki w 

ogrodzie przedszkolnym. 

1. Grabie- uformowanie z 

wałeczka plasteliny 

symbolu grabi. 

2. Wiosenne porządki w 

ogrodzie przedszkolnym.  

1. Grabie- uformowanie z 

wałeczka plasteliny 

symbolu grabi. 

2. Wiosenne porządki w 

ogrodzie przedszkolnym. 

Śr. 

07.04. 

Wiosenne 

kwiaty 

 

1. Kolorowe kwiaty- 

praca plastyczna 

malowanie farbą 

plakatową. 

2.Tor przeszkód- 

zabawa ruchowa. 

1. Kolorowe kwiaty- 

praca plastyczna 

malowanie farbą 

plakatową. 

2.Tor przeszkód- 

zabawa ruchowa. 

1. Kolorowe kwiaty- 

praca plastyczna 

malowanie farbą 

plakatową. 

2.Tor przeszkód- zabawa 

ruchowa. 

1. Kolorowe kwiaty- praca 

plastyczna malowanie 

farbą plakatową. 

2.Tor przeszkód- zabawa 

ruchowa. 

1. Kolorowe kwiaty- praca 

plastyczna malowanie farbą 

plakatową. 

2.Tor przeszkód- zabawa 

ruchowa. 

Czw. 

08.04. 

W naszym 

ogródeczku 

 

1. Raz, dwa, trzy, 

siejemy- utrwalenie 

sposobu siania 

kwiatów (cebulka 

tulipana). 

2. Ćwiczenia 

słuchowe- zabawy 

muzyczne 

improwizujące ruch. 

1. Raz, dwa, trzy, 

siejemy- utrwalenie 

sposobu siania kwiatów 

(cebulka tulipana). 

2. Ćwiczenia 

słuchowe- zabawy 

muzyczne 

improwizujące ruch. 

1. Raz, dwa, trzy, 

siejemy- utrwalenie 

sposobu siania kwiatów 

(cebulka tulipana). 

2. Ćwiczenia słuchowe- 

zabawy muzyczne 

improwizujące ruch. 

 

1. Raz, dwa, trzy, siejemy- 

utrwalenie sposobu siania 

kwiatów (cebulka 

tulipana). 

2. Ćwiczenia słuchowe- 

zabawy muzyczne 

improwizujące ruch. 

1. Raz, dwa, trzy, siejemy- 

utrwalenie sposobu siania 

kwiatów (cebulka tulipana). 

2. Ćwiczenia słuchowe- 

zabawy muzyczne 

improwizujące ruch. 

Pt. 1.Kolorowe ,wiosenne 1.Kolorowe, wiosenne 1.Kolorowe, wiosenne 1.Kolorowe, wiosenne 1.Kolorowe kanapki- 



09.04. 

Wiosenne 

warzywa 

kanapki- wykonanie 

zdrowych kanapek. 

2. Spacer w okolicach 

przedszkola. 

kanapki- wykonanie 

zdrowych kanapek. 

2. Spacer w okolicach 

przedszkola. 

kanapki- wykonanie 

zdrowych kanapek. 

2. Spacer w okolicach 

przedszkola. 

kanapki- wykonanie 

zdrowych kanapek. 

2. Spacer w okolicach 

przedszkola. 

wykonanie zdrowych 

kanapek. 

2. Spacer w okolicach 

przedszkola. 

1- Zajęcia w sali ( w momencie braku możliwości wyjścia na dwór) 

2- Zajęcia na dworze  

 


