
Tygodniowy plan zajęć: 

23.11.2020 - 27.11.2020 

Temat tygodnia: NADCHODZI ZIMA  

1. Nasi mali przyjaciele – wiodąca aktywność: społeczno – emocjonalna. 

Poznanie troskliwości jako wartości, przypomnienie wiadomości o życiu, formach opieki i 

potrzebach zwierząt w związku ze zmianami w przyrodzie na zimę, budowanie zaufania i 

poczucia troski o bezpieczeństwo drugiej osoby.  

„Odżywiony zajączek” – rozmowa o troskliwości na podstawie opowiadania. 

KP2. 12-13 – „Troskliwość” 

2. Grudniowa pogoda - wiodąca aktywność: językowa. 

„Grudniowa pogoda” – rozmowa w oparciu o tekst Ewy Szelburg-Zarembiny „Szara 

pogoda”; ćwiczenia analizy słuchowej. 

KP2. 14 – „K jak kot”. Ćwiczenie analizy głoskowej wyrazów.  

Kącik Dobrego Startu. „Zima”- nauka piosenki.   

OBCHODY DNIA CZYSTEGO POWIETRZA (Tego dnia ubieramy się na czarno.) 

 

3. Czas ocieplić budy - wiodąca aktywność: matematyczno - przyrodnicza. 

Rozwijanie umiejętności mierzenia długości stopami, krokami, patykiem, sznurkiem, oraz 

rozpoznawanie liczy 4; poznanie pracy wolontariuszy; przybliżenie sytuacji i potrzeb 

zwierząt w związku z nadejściem zimy. 

„Zwierzęta 4 łapy mają” –zabawa dydaktyczna; wprowadzenie liczby 4; mierzenie 

stopami, krokami, patykiem, sznurkiem. 

KP2. 15. – „Liczba 4”.  

ZG25 – „Nadchodzi Zima” 

OBCHODY DNIA PLUSZOWEGO MISIA  

4.  Budujemy karmniki – wiodąca aktywność muzyczno - ruchowa. 

Rozwijanie słuchu muzycznego poprzez zaznaczanie pierwszej miary taktu mówieniem 

„raz”, rozpoznawanie zmysłami różnego rodzaju ziaren, nasion, owoców; budzenie chęci 

pomagania zwierzętom w trudnym dla nich czasie.  

„Domek dla ptaszków” – próba pamięciowego opanowania tekstu Ireny Suchorzewskiej. 

„Zabawy ptaków” – zabawy muzyczno-ruchowe przy utworze Mozarta „Das Butterbrot”. 

KP2.16 – Ćwiczenie percepcji wzrokowej, logicznego myślenia i grafomotoryki. 

Utrwalenie wiedzy na temat figur geometrycznych oraz przyrody. 

ZG26 – rysowanie szlaczka i karmnika po śladzie, kolorowanie ptaków. 



„Domek dla ptaszków”  

(Irena Suchorzewska) 

 

Dziś w przedszkolu 

Krzyś i Tomek 

Zmajstrowali 

Ptaszkom domek. 

Jest podłoga,  

Jest i daszek, 

Żeby się mógł 

Schować ptaszek. 

Jest tam miejsce  

Na okruszki 

Dla wróbelka, pośmieciuszki, 

Jest i gwoździk 

Na skraweczki 

Dla łakomej 

Sikoreczki. 

 

5. Nasi ulubieńcy czekają na ciepłe szaliki - wiodąca aktywność: plastyczno - 

techniczna. 

Przypomnienie wiadomości o różnych częściach garderoby w zależności od pory roku; 

doskonalenie małej motoryki,; poznawanie zastosowania wybranych części garderoby 

(kamizelka) w zakresie bezpieczeństwa człowieka. 

„Wełniana czapka” – praca plastyczno-techniczna; ćwiczenie motoryki małej. 

„Ciepło zimno” – zabawy badawcze; poznanie stanów skupienia materii, w tym wody. 

„Kamizelka Elemelka” – Słuchanie tekstu Hanny Łochockiej. 

 

 


