
Tygodniowy plan zajęć: 

22.02.2021- 26.02.2021 

 

Temat tygodnia:  NASZE PODRÓŻE 

 

    1. Mieszkańcy ciepłych krajów- wiodąca aktywność: społeczno- emocjonalna. 

 

Rozwijanie otwartości na podróże i zdobywanie nowych doświadczeń; kształtowanie właściwej 

postawy ciała , rozwijanie wielu grup mięśniowych, rozwijanie umiejętności wspinania się; 

kształtowanie umiejętności kodowania  i dekodowania; rozwijanie logicznego myślenia; nabywanie 

umiejętności  zakładania hodowli kwiatowych, poznawanie wyglądu i nazw niektórych roślin 

egzotycznych. 

 

KP3.17- kształtowanie umiejętności kodowania i dekodowania, 

 

Kącik Dobrego Startu- przygotowanie wzoru, 

 

„Rośliny ciepłych krajów”- zabawa dydaktyczna- poznanie nazw i wyglądu niektórych roślin 

egzotycznych. 

 

     2.  Zwierzęta ciepłych krajów- wiodąca aktywność: językowa. 

 

Rozwijanie słownika czynnego i rozwijanie logicznego myślenia; rozwijanie słuchu fonemowego, 

kształtowanie umiejętności uważnego słuchania; wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach 

plastycznych. 

 

KP3.18- wprowadzenie litery g, rozwijanie słuchu fonemowego i percepcji wzrokowej, 

 

„Rośliny z ciepłych krajów- palmy”- praca plastyczna, 

 

Kącik Dobrego Startu- „ Raz, dwa...”- ćwiczenia rytmiczne. 

 

    3. Mieszkańcy Dalekiej Północy- wiodąca aktywność: matematyczno- przyrodnicza 

 

Rozwijanie otwartości na podróże i zdobywanie nowych doświadczeń; wyrażanie radości z 

uczestnictwa w zabawach ruchowych; ćwiczenia w przeliczaniu, odwzorowanie liczby elementów 

za pomocą symboli; ćwiczenie percepcji wzrokowej; rozwijanie słownika czynnego i rozwijanie 

logicznego myślenia. 

 

KP3. 19- ćwiczenia w przeliczaniu, odwzorowywanie liczby elementów za pomocą symboli, 

ćwiczenie percepcji wzrokowej, 

 

Praca z ZG47- ćwiczenia grafomotoryczne, ćwiczenie sprawności rąk, 

 

„Płyniemy na krze lodowej”- zabawa sensoryczna. 

 

 

     4. Zwierzęta Dalekiej Północy- wiodąca aktywność: muzyczno-ruchowa. 
 

„Piosenka o podróżach”- zabawy muzyczno ruchowe przy piosence. 

sł. i muzyka Joanna Bernat, 

 



   1. A kiedy już dorosnę, 
to słowo wszystkim daję, 

zostanę podróżnikiem 

i zwiedzę wszystkie kraje. 

Ref: Podróże, ach podróże, 

te małe i te duże. 

Kochamy je, bo przecież 

tak wiele uczą nas o świecie. 

2. Polecę do Berlina, 

odwiedzę tam kuzyna. 

Z Warszawy do Krakowa 

też będę podróżować 

Ref: Podróże……. 

3. W Afryce lwa zobaczę, 

pobiegam z żyrafami. 

W Australii spotkam strusia, 

poskaczę z kangurami. 

Ref: Podróże…. 

 

 „Zwierzęta dalekiej północy”- zabawa dydaktyczna- poznawanie wyglądu i nazw niektórych 

zwierząt z Dalekiej Północy, 

 

„Ratowanie foki”- zabawa ruchowa, wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach ruchowych. 

 

 

    5. Lubimy podróżować- wiodąca aktywność: plastyczno- techniczna. 

 

Zachęcanie do zdobywania nowej wiedzy i umiejętności; rozwijanie logicznego myślenia; 

nabywanie umiejętności rozróżniania warunków pogodowych- wilgotności; rozwijanie słownika 

czynnego, wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach plastycznych. 

 

„Jaka będzie pogoda?”- eksperyment- rozwijanie logicznego myślenia, nabywanie umiejętności 

rozróżniania warunków pogodowych- wilgotności, 

 

Praca z ZG48- ćwiczenia grafomotoryczne, 

 

„ Jakie są zwierzęta?”- zabawa słownikowa- rozwijanie słownika czynnego i rozwijanie logicznego 

myślenia. 

 

 

 


