
Tygodniowy plan zajęć: 

17.05.2021 – 21.05.2021 

 

Temat tygodnia: Rodzina razem się trzyma 

 

    1. Rodzice i my: wiodąca aktywność: społeczno-emocjonalna. 

 

Kształtowanie umiejętności wyrażania miłości wobec członków swojej najbliższej 

rodziny, rozwijanie słownika czynnego, rozwijanie percepcji wzrokowej i logicznego 

myślenia, kształtowanie właściwej postawy ciała, rozwijanie wielu grup 

mięśniowych, rozwijanie percepcji słuchowej, wyrażanie radości z uczestnictwa 

w zabawach plastycznych. 

 

„ Straszna siostra”- słuchanie opowiadania Maciejki Mazan 

 

„Członkowie mojej rodziny ”- zabawa dydaktyczna 

 

KP4.22-23- rozmowa o miłości do rodziców 

 

„Rodzinne słoneczko”- zabawa plastyczna. 

 

   2. Nasze mamy- wiodąca aktywność: językowa. 

 

Kształtowanie umiejętności wyrażania miłości w stosunku do członków swojej 

najbliższej rodziny, rozwijanie słownika czynnego, wyrażanie radości z uczestnictwa 

w zabawach ruchowych i plastycznych, rozwijanie słuchu fonematycznego , czytanie 

globalne wyrazu hak, rozwijanie umiejętności sprawnego liczenia. 

 

„Mama czarodziejka- zabawa ruchowa 

 

„Coś na h”-  zabawy spostrzegawcza 

 

KP4.24- rozwijanie słuchu fonematycznego, czytanie globalne wyrazu hak 

 

„Zabawy matematyczne” - zabawy z kostką. 

 

   

  3. Podarunki dla mamy - wiodąca aktywność: matematyczno-przyrodnicza. 

 

Rozwijanie słownika czynnego, wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach 

ruchowych, kształtowanie umiejętności wyrażania miłości do członków swojej 

najbliższej rodziny, rozwijanie logicznego myślenia i umiejętności szybkiego 

przeliczania, rozwijanie sprawności motoryki małej, wyrażanie radości z 

uczestnictwa w zabawach plastycznych. 

 



„ Czynności domowe”- zabawa z elementem dramy 

 

„ Rodzinna gra planszowa”- zabawa dydaktyczna 

 

KP4. 25-  przeliczanie, operacje na zbiorach zastępczych, ćwiczenia grafomotoryczne 

 

W13- wykonanie wieńca z serc. 

 

   4. Nasi tatusiowie : wiodąca aktywność: muzyczno- ruchowa. 

  

Wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach muzyczno-ruchowych, rozwijanie 

wyobraźni i spostrzegawczości, rozwijanie sprawności motoryki  małej, 

kształtowanie właściwej postawy ciała, rozwijanie wielu grup mięśniowych. 

 

 

„ Tańczy mama ,tańczy tata”- osłuchanie z piosenką 

sł. i muz. A. Furmanik-Celejewska 

1.Kiedy nocka już zapadnie, 

gwiazdy jasno lśnią. 

Wtedy bardzo roztańczony 

robi się nasz dom. 

Tata włącza radio wnet, 

mama pięknie śmieje się. 

I do tańca ich porywa 

ten wesoły śpiew. 

 

Ref.: Tańczą stopy, ręce też. 

Kręć obroty, jeśli chcesz! 

Dwa podskoki w tył i w przód. 

Rock&rolla zatańcz znów! 

Z mamą z tatą zatańcz znów! 

 

2.Czarna suknia z falbankami 

to jest mamy strój. 

A gentleman w kapeluszu 

to jest tatuś mój. 

Kastaniety słychać wnet, 

mama pięknie śmieje się 

i do tańca ich porywa 

ten wesoły śpiew. 

 

Ref. Tańczą stopy, ręce też. 

Kręć obroty, jeśli chcesz. 



Dwa podskoki w tył i w przód 

i flamenco zatańcz znów! 

Z mamą z tatą zatańcz znów! 

 

3.Szybkie, brazylijskie rytmy 

to jest właśnie to! 

Mama z tatą aż do rana 

sambę tańczyć chcą. 

Już latino słychać wnet, 

mama pięknie śmieje się 

i do tańca ich porywa 

ten wesoły śpiew. 

 

 

„Zabawy z chustą”- zabawa ruchowa przy piosence 

 

KP4.26- rysowanie po śladzie, kolorowanie według wzoru 

 

ZG70- ćwiczenia grafomotoryczne 

 

„Mój tata...”- zabawa słownikowa 

 

   5. Podarki dla taty- wiodąca aktywność: plastyczno-techniczna. 

 

Rozwijanie logicznego myślenia, umiejętności przewidywania następstw wydarzeń, 

rozwijanie słownika czynnego, rozwijanie umiejętności obserwacji i wyciągania 

wniosków, wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach plastycznych 

i muzycznych, poznawanie świata różnymi zmysłami 

 

„ Domowe prace z tatą”- historyjka obrazkowa 

 

„ Herbata dla taty- jak się ją zaparza?”- zabawa badawcza 

 

 W14 – wykonanie prezentu dla taty- przewlekanie serduszka 

 

„ Pajęcze sieci”- zabawa sensoryczna. 

 

 


