
Grupa III Żabki 
1) 01.06. – 05.06.2020r. 
Temat tygodnia: Niby tacy sami, a jednak inni. 
Treści programowe:  
Wspólnota narodowa i etniczna 
Kultura innych narodów 
 poznawanie kultur innych narodów poprzez wykorzystywanie książek, filmów, internetu 
 akceptowanie odrębności ludzi różnych narodów 
Świat wartości 
Wartości społeczno-moralne 
 poznawanie różnych wartości, takich jak: prawda, szacunek, szczęście, uczciwość, odwaga, itp. 

poprzez literaturę, formy teatralne 
 określanie tego, co w osobistym odczuciu jest najważniejsze 
 zdobywanie informacji o tym, co jest najważniejsze dla innych 
Procesy poznawcze 
Pamięć 
 powtarzanie z pamięci rymowanek, krótkich wierszy, piosenek 
Uwaga 
 skupianie uwagi na przedmiotach, treściach przekazywanych przez rodzica. 
Ja 
Emocje, radzenie sobie z nimi 
 nazywanie i przedstawianie podczas zabaw różnych stanów emocjonalnych (np.: smutek, 

radość, złość, strach itp.) 
Początkowa nauka czytania i pisania 
Słuch fonematyczny 
 rytmiczny podział słów (samodzielny, swobodny podział słów na sylaby, np. w zabawach: 

wymyślanie mowy robotów, kosmitów, wołanie kogoś z podwórka do domu) 
 wyodrębnianie w słowach głosek początkowych (w nagłosie) 
Przygotowanie do czytania 
 obserwowanie rodzica czytającego książeczki i podejmowanie prób naśladowania go 

(zainteresowanie nabywaniem umiejętności czytania) 
Przygotowanie do pisania 
 rozwijanie sprawności ruchowej 
Elementy matematyki 
Orientacja przestrzenna 
 ustalanie położenia obiektów względem własnej osoby 
Działalność plastyczna 
Zainteresowania plastyczne 
 tworzenie kompozycji z różnych materiałów i tworzyw  
W świecie sztuki – muzyka 
Muzyka i śpiew 
 śpiewanie piosenek z repertuaru dziecięcego 
 nauka krótkich piosenek  
Rozwój fizyczny 
Higiena ciała i otoczenia 

 częste przebywanie na świeżym powietrzu we wszystkich porach roku 
 przestrzeganie podstawowych zasad związanych z higieną 
Aktywność ruchowa 
Sprawność ruchowa 
 uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych  
Wokół przedszkola. Program wychowania przedszkolnego oparty na warstwicowej koncepcji 
wychowania Stefana Kunowskiego, Grupa MAC S.A. 2018 (s. 31, 33, 43, 49, 51, 52, 61, 91, 94, 
102, 103, 109, 114, 123, 124). 



 
2) 08.06. – 12.06.2020r. 
Temat tygodnia: Zabawki. 
Treści programowe: 
Przyroda 
Podstawy ekologii 
 wyrzucanie śmieci do kosza, przyswajanie zasad ich segregowania 
 poznawanie sposobów ochrony środowiska 
Miejscowość, region 
Praca dorosłych 
 gromadzenie informacji na temat pracy osób w różnych zawodach  
W świecie techniki 
Działalność badawcza 
 uczestniczenie w wybranych zabawach badawczych, np. badanie tonięcia i pływania ciał 
Działalność plastyczna 
Zainteresowania plastyczne 
 rysowanie, malowanie – korzystanie z różnych materiałów i przyborów 
W świecie sztuki – muzyka 
Instrumenty perkusyjne 
 tworzenie własnych instrumentów z dostępnych materiałów, w tym materiałów odpadowych 
W świecie sztuki – film 
Filmy dla dzieci 
 dzielenie się wrażeniami na temat obejrzanych filmów 
Rozwój fizyczny 
Higiena ciała i otoczenia 

 częste przebywanie na świeżym powietrzu we wszystkich porach roku 
 przestrzeganie podstawowych zasad związanych z higieną 
Aktywność ruchowa 
Sprawność ruchowa 
 uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych  
Wokół przedszkola. Program wychowania przedszkolnego oparty na warstwicowej koncepcji 
wychowania Stefana Kunowskiego, Grupa MAC S.A. 2018 (s. 31, 33, 78−79, 82, 96, 99, 109, 113, 
116). 
 
3) 15.06. – 19.06.2020r. 
Temat tygodnia: Wakacyjne podróże. 
Treści programowe:  
Przyroda 
Przyroda latem 
 obserwowanie, w sposób bezpośredni lub pośredni, zmian zachodzących latem w wybranych 

środowiskach, np.: w lesie, w parku, w ogródkach działkowych itp. 
W świecie techniki 
Działalność badawcza 
 uczestniczenie w wybranych zabawach badawczych, np. badanie tonięcia i pływania ciał 
Procesy poznawcze 
Myślenie (logiczne) 
 rozwiązywanie zagadek 
Początkowa nauka czytania i pisania 
Słuch fonematyczny 
 rytmiczny podział słów (samodzielny, swobodny podział słów na sylaby, np. w zabawach: 

wymyślanie mowy robotów, kosmitów, wołanie kogoś z podwórka do domu) 
 wyodrębnianie w słowach głosek początkowych (w nagłosie) 
Przygotowanie do czytania 



 obserwowanie rodzica czytającego książeczki i podejmowanie prób naśladowania go 
(zainteresowanie nabywaniem umiejętności czytania) 

Przygotowanie do pisania 
 rozwijanie sprawności ruchowej 
Elementy matematyki 
Liczenie  
 liczenie elementów w naturalnych sytuacjach, np. ręczników w łazience, par butów w szatni, 

kwiatów w wazonie itp. 
Działalność plastyczna 
Zainteresowania plastyczne 
 rysowanie, malowanie – korzystanie z różnych materiałów i przyborów 
 lepienie z plasteliny 
W świecie sztuki – muzyka   
Muzyka i śpiew 
 nauka krótkich piosenek  
 śpiewanie piosenek z repertuaru dziecięcego 
Muzyka i ruch 
 uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych: 
 ze śpiewem 
 tanecznych 
Rozwój fizyczny 
Higiena ciała i otoczenia 

 częste przebywanie na świeżym powietrzu we wszystkich porach roku 
 przestrzeganie podstawowych zasad związanych z higieną 
Aktywność ruchowa 
Sprawność ruchowa 
 uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych  
Wokół przedszkola. Program wychowania przedszkolnego oparty na warstwicowej koncepcji 
wychowania Stefana Kunowskiego, Grupa MAC S.A. 2018 (s. 31, 33, 42, 49, 51, 52, 63, 76, 82, 
101, 103, 109, 114, 115). 
 
4) 22.06. – 30.06.2020r. 
Temat tygodnia: Pożegnania nadszedł czas. 
Treści programowe: 
Aktywność językowa 
Wzajemna komunikacja 
 swobodne rozmowy na różne tematy  
W świecie techniki 
Działalność badawcza 
 uczestniczenie w wybranych zabawach badawczych, np. badanie tonięcia i pływania ciał 
Procesy poznawcze 
Uwaga 
 skupianie uwagi na przedmiotach, treściach przekazywanych przez rodzica 
Początkowa nauka czytania i pisania 
Słuch fonematyczny 
 rytmiczny podział słów (samodzielny, swobodny podział słów na sylaby, np. w zabawach: 

wymyślanie mowy robotów, kosmitów, wołanie kogoś z podwórka do domu) 
 wyodrębnianie w słowach głosek początkowych (w nagłosie) 
Przygotowanie do czytania 
 obserwowanie rodzica czytającego książeczki i podejmowanie prób naśladowania go 

(zainteresowanie nabywaniem umiejętności czytania) 
Przygotowanie do pisania 
 rozwijanie sprawności ruchowej 



Elementy matematyki 
Liczenie 
 odróżnianie błędnego liczenia od liczenia poprawnego 
Działalność plastyczna 
Obcowanie ze sztuką 
 dostrzeganie  obrazków, ilustracji, reprodukcji obrazów  
Zainteresowania plastyczne 
 rysowanie, malowanie – korzystanie z różnych materiałów i przyborów 
W świecie sztuki – muzyka  
Muzyka i śpiew  
 nauka krótkich piosenek  
 śpiewanie piosenek z repertuaru dziecięcego 
Rozwój fizyczny 
Higiena ciała i otoczenia 

 częste przebywanie na świeżym powietrzu we wszystkich porach roku 
 przestrzeganie podstawowych zasad związanych z higieną 
Aktywność ruchowa 
Sprawność ruchowa 
 uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych  
Wokół przedszkola. Program wychowania przedszkolnego oparty na warstwicowej koncepcji 
wychowania Stefana Kunowskiego, Grupa MAC S.A. 2018 (s. 31, 33, 43, 48, 49, 51, 52, 63, 82, 
107, 109, 114). 

 

 

 


