
Tygodniowy plan zajęć: 

26.04.2021 - 30.04.2021 

Temat tygodnia: Z kulturą za pan brat 

1. W świecie kultury – wiodąca aktywność: społeczno – emocjonalna. 

Kształtowanie wartiści dotyczącej szeroko rozumianej kultury, w tym kultury osobistej; 

rozwijanie słowanika czynnego;  poznanie nowych pojęć: kultura masowa, kultura materialna, 

kultura fizyczna, kultura ludowa; czytanie globalne wyrazów proszę, przepraszam, dziękuje.  

KP4. 2-3 – rozwijanie umiejętności społecznych. 

2. W kinie - wiodąca aktywność: językowa. 

Kształtowanie szeroko rozumianej kultury, w tym kultury osobistej; czytanie globalne wyrazu 

fotel, wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach plastycznych;  

KP4.4– rozwijanie słuchu fonemowego; ćwiczenia grafomotoryczne, czytanie globalne  

Kącik Dobrego Startu -  „Pętelki” – nauka piosenki 

3. W teatrze – wiodąca aktywność: matematyczno-przyrodnicza 

Poznanie pojęć związanych z teatrem: scena, widowania, aktor, rekwizyty, dekoracja, 

kostiumy; rozwijanie umiejętności przeliczenia do 8; odkodowywania; rozwijanie motoryki 

małej, rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej;  

KP4.5 – przeliczanie figur geometrycznych; odzwierciedlanie liczby za pomocą symboli 

ZG61 – ćwiczenia grafomotoryczne 

4. Na koncercie – wiodąca aktywność muzyczno - ruchowa. 

Kształtowanie właściwej postawy ciała; rozwijanie wielu grup mięśniowych; Kształtowanie 

wartości szeroko rozumianej kultury, w tym kultury osobistej; rozwijanie poczucia rytmu; 

rozwijanie słuchu fonematycznego; nazywanie instrumentów5. muzycznych. 

KP4.6. – ćwiczenia w wycinaniu 

Nauka piosenki: 

"Grzeczne słówka" 

 

I. Już od taty i od mamy, 

 

te trzy słowa dobrze znamy, 

 

które bardzo ważne są dla wszystkich z nas. 

 

Te magiczne słowa trzy, 

 

pewnie znasz je także ty, 

 

używajcie ich na co dzień, proszę was. 

 



Ref.: Przepraszam, proszę, dziękuję, 

 

to zwykle w życiu skutkuje, 

 

niech dobre więc wychowanie, 

 

 na zawsze z tobą zostanie. (bis) 

 

II. Ludzie dobrze wychowani, 

 

tak mówiła nasza pani, 

 

i to prawda, sprawdziliśmy, wierzcie mi, 

 

te trzy słowa dobrze znają 

 

i ich ciągle używają, 

 

więc nie zapominaj o nich także ty. 

 

Ref.: Przepraszam, proszę, dziękuję… 

 

III. Przestaliśmy już być mali, 

 

więc będziemy nauczali, 

 

jak używać tych magicznych, pięknych słów. 

 

Aby świat był dużo lepszy, 

 

ludzie stali się grzeczniejsi, 

 

by obyczaj ten zagościł u nas znów. 

 

Ref.: Przepraszam, proszę, dziękuję… 

 

 

6. W muzeum - wiodąca aktywność: plastyczno - techniczna. 

Poznanie pojęć: eksponat, wystawa; rozwijanie sprawności motoryki małej; rozwijanie 

poczucia rytmu; wyrażanie radośći z uczestnictwa w zabawyach ruchowych oraz plastyczno-

technicznych 

ZG 62 – ćwiczenia grafomotoryczne. 

 


