
Tygodniowy plan zajęć: 

9.11.2020 - 13.11.2020 

Temat tygodnia: MOJE HOBBY 

1. Jesteśmy pomysłowi – wiodąca aktywność: społeczno – emocjonalna. 

Poznanie sposobów spędzania wolnego czasu, rozwijanie upodobań i pomysłowości, 

rozbudzanie ciekawości światem 

KP2. 2-3 – „Pomysłowość” 

„Nasze talenty” – prezentacja umiejętności dzieci. 

2. Oglądanie na ekranie - wiodąca aktywność: językowa. 

Rozwijanie spostrzegawczości słuchowej i wzrokowej, czytanie globalne wyrazu ekran, 

przypomnienie zasad obowiązujących w kinie, teatrze. 

„Ekran i moja bajka” malowanie rosnącymi farbami. 

KP2.4 – „E jak ekran” 

Kącik Dobrego Startu. „Kałuża” – nauka piosenki. 

Przed domem kałuża,  

Okrągła, nieduża. 

Gdy kijek mam w ręce,  

Po wodzie nim kręcę. 

Po chwili tak bywa,  

Obraz się rozmywa. 

Rysunek na wodzie 

Dziś mi nie wychodzi. 

Choć deszcz był nieduży,  

nie brak tu kałuży. 

Wciąż kijkiem wywijam, 

gdy kolejne mijam. 

 

3. Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 

 

4. Listopadowe dźwięki – wiodąca aktywność muzyczno - ruchowa. 

Poznanie piosenki i jej budowy, kształtowanie poczucia rytmu w trakcie zabaw rytmicznych. 

poruszania się i wrażliwości słuchowej w trakcie zabaw rytmicznych. 

KP2. 6. – „Jesienne muzykowanie” 

ZG22. – „Kapu-kap…”  



„Moje pomysły w deszczu” – zabawy muzyczno-ruchowe przy piosence. 

„Moje pomysły w deszczu” 

Sł. Urszula Piotrowska, muz. Dariusz Kabaciński 

1. Deszcz za oknem kap, kap, kap, a ja myślę sobie tak: 

Nie znam nudy, nie, nie, nie, bo ciekawi wszystko mnie. 

Ref: I już skarby, hop, hop z półek, i z szuflady na podłogę. 

Hej, hej, hej! To moje zbiory – poustawiać znowu je mogę. 

Szklane kulki i maskotki, i figurki różnych stworzeń i książeczki o zwierzętach. 

Chcesz mieć zbiory? Każdy może! 

2. Krople w szyby bam, bam, bam, więc pomysły nowe mam 

Na zabawę, tralala, a wy róbcie to co ja. 

Ref: Przebieranki, gry planszowe, teatrzyki oraz bale 

I konkursy dla rodziny, żeby czuła się wspaniale. 

Potem mamie lub też tacie wskoczyć grzecznie na kolana 

I jesienne czytać bajki albo słuchać deszczu grania. 

 

5. Gdy na dworze słota - wiodąca aktywność: plastyczno - techniczna. 

Rozwijanie umiejętności motorycznych w trakcie wykonywania prac plastyczno-technicznych 

oraz badawczych, badanie sposobu wykorzystania dużej gęstości substancji w celu 

znalezienia jej w osadach. 

„Jesienne obrazy” – praca plastyczno-techniczna z wykorzystaniem naturalnych materiałów. 

„Moje pomysły w deszczu” -  zabawa plastyczna przy piosence. 

„Gdy za oknem słota” – słuchanie muzyki relaksacyjnej. 

 


