
Plan pracy grupy pomarańczowej i niebieskiej kwiecień 2021 

 
data Wydarzenie Informacje 

6-9 Temat kompleksowy: 

„Chciałbym być sportowcem” 

 

Wartości: rozwój, zdrowie 

 utrwalenie liter poznanych w przedszkolu 

 rozpoznaje i nazywa poznane litery 

 słuchanie wiersza ,,Gimnastyka” 

 ćwiczenia i zabawy rozwijające koordynację ruchową 

 nauka piosenki ,,Songo” 

 sportowe ćwiczenia słuchowe 

 ,,Moja ulubiona forma wypoczynku”- rysunek uzupełniony 

wycinanką 

- rozgrywki sportowe w ogrodzie przedszkolnym 

- zabawy matematyczne ,,Kolorowe medale” 

 

12-16 Temat kompleksowy: 

„ Cuda i dziwy” 

 

Wartości: współpraca 

-rozpoznaje i nazywa literę f- małą i wielką, drukowana i pisaną 

- słuchanie i nauka piosenki ,,Trzej kosmici” 

- tworzenie wyrazów z wybranych sylab 

-samodzielne nazywanie planet przez dzieci 

-próba instrumentacji piosenki ,,Ziemia” 

- ,,Rakiety kosmiczne”- praca przestrzenna 

- ćwiczenia artykulacyjne ,,Mowa kosmitów” 

- zabawy matematyczne ,,Kosmonauci” 

- słuchanie wiersza ,,Halo, tu mówi Ziemia” 

- rozmowy na temat kosmosu 

 

19-23 Temat kompleksowy: 

„Mali strażnicy przyrody” 

 

 

Wartości: ekologia 

- rozpoznawanie  i nazywanie literę ż- małej i wielkiej, drukowanej 

i pisanej 

- teatrzyk sylwet na podstawie utworu ,,Kłopoty leśnego zajączka” 

-zabawa badawcza ,,Gdzie jest powietrze?” 

-,,Przyroda wokół nas” -praca plastyczna zespołowa 

- słuchanie opowiadania ,,Spotkanie z małym czarodziejem” 

- zabawa dydaktyczna ,,Biedronki i matematyka” 

- nauka piosenki ,,Moja planeta” 

-segregowanie śmieci 

-sprzątanie placu zabaw 

- rozwijanie sprawności manualnej podczas warsztatów 

grafomotorycznych 

- zabawa ruchowa z elementem dramy ,,Chcemy wody” 

 

22 Dzień Ziemi -dzieci ubierają się w tym dniu w kolorze zielonym 

-w tym dniu będziemy sprzątać teren wokół przedszkola 

23 Dzień Języka Hiszpańskiego 

i Dzień Języka Angielskiego 

- zabawy w języku hiszpańskim i angielskim 

26-30 ,,Jestem Polakiem i Europejczykiem” 

 

Wartości:Patriotyzm,Ojczyzna 

- zabawy i ćwiczenia z literą h- małą, wielką, drukowaną i pisaną 

- zapoznanie z herbem Kwidzyna oraz charakterystycznymi 

zabytkami dla tej miejscowości 

- praca plastyczna ,,Moja miejscowość” 

- słuchanie legendy ,,O Lechu i białym orle” 

- zapoznanie z mapą Polski 

- czytanie całościowe wybranych wyrazów 

- utrwalenie słów hymnu Polski 

- poznanie krajów należących do Unii Europejskiej 

- dodawanie i odejmowanie na konkretach w zakresie 10 

Cały 

miesiąc 
Realizacja działań projektowych „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”, ,,Wielka podróż do 

Krainy Przyrody” 

 Realizacja działań związanych z projektem ,,Wyzwania Teodora” 

 


