
WYKAZ TEMATÓW ZAJĘĆ W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM w edukacji zdalnej 

(04.05-08.05) 

Poniedziałek (04.05) –TEMAT DNIA- „Jak długo będzie bić zielone serce?” 

         „Ziemię mamy tylko jedną”-praca z wierszem Gabrieli Skrzypczak: rozmowa dotycząca 

treści wiersza, zwrócenie uwagi na pojęcie ochrona środowiska. Poznanie właściwości drzew-

jako niezbędnego elementu w życiu człowieka. 

         Prezentacja znaku +. Wprowadzenie znaku +, dodawanie w zakresie 8; podpisywanie 

działań. „Zrób tyle, ile”- zabawa ruchowa; kształtowanie umiejętności szybkiego liczenia. 

         „Duszki,duszki”- osłuchanie z piosenką Doroty Gellner, zabawy muzyczne-ruchowe przy 

piosence. 

 

Język angielski  

Temat: Piosenka o autobusie. 

 

Wtorek (05.05)-TEMAT DNIA- „Wielkie sprzątanie” 

         Robimy porządki –słuchanie wiersza;rozmowa dotycząca jego treści, poznanie możliwości 

podejmowania różnych działań na rzecz ochrony środowiska. „Segregujemy odpady”- 

zabawa dydaktyczna kształtująca poczucie konieczności segregacji odpadów. 

         Monografia litery „w” na podstawie wyrazów ; worek, Wanda, analiza i synteza słuchowa 

wyrazów. 

         „Ekoludek” – wykonanie pracy przestrzennej z materiałów wtórnych . 

Środa (06.05) –TEMAT DNIA- „Skąd się bierze prąd” 

         „Pstryk”- słuchanie wiersza Juliana Tuwima : rozmowa dotycząca znaczenia prądu w życiu 

codziennym , zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwo wynikające  z niewłaściwego 

obchodzenia się z prądem. 

         „Oszczędzamy energię elektryczną”-ukazanie różnych źródeł energii elektrycznej . 

szczególne zwrócenie uwagi na źródła odnawialne w tym elektrownie wodne i wiatrowe. 

         Litera „w” – zabawy usprawniające koordynacjęsłuchowo-wzrokowo-ruchową, kreślenie 

wzoru litery „w” pisanej. 

Czwartek (07.05) –TEMAT DNIA- „Ekologiczne teatrzyki” 



         „Chętnie razem gramy” – rysowanie gier ściganek nawiązujących do ekologii. „Do czego 

mogą służyć korki” zabawa dydaktyczna. 

         „Fajne zabawki z nakrętek” – zabawa plastyczna ; rozwijanie inwencji twórczej. 

         „Krasnal” – zabawa teatralna , odgrywanie scenek o tematyce ekologicznej. 

Piątek (08.05) –TEMAT DNIA-  „Polska –legendy” 

         „Ojczyzna „ słuchanie wiersza Włodzimierza Domeradzkiego; tworzenie słownika pojęć 

związanych ze słowem Polska. 

         „Co to jest Polska?”- praca z mapą konturową Polski. 

         „Legenda o Lechu , Czechu i Rusie”- wdrażanie do uważnego słuchania tekstu czytanego ; 

omówienie treści legendy przez uporządkowanie obrazków. 

 

Język angielski  

Temat: Zaśpiewaj piosenkę o meduzie i autobusie. 

 


