
 

Tygodniowy plan zajęć dla 6 – latków 

31.05.2021 – 04.06.2021 

Temat tygodnia:  Lato – czas zabawy 

 

1. Kiedy jestem szczęśliwy – wiodąca aktywność: społeczno – emocjonalna 

Rozmowa o szczęściu na podstawie opowiadania ,, Mrówka i słoń”.                                               

,, Szczęśliwe okulary” – zabawa słownikowa. Tworzenie pojęcia.                                              

Praca z KP4. 32 -33 – wypowiedzi na temat ilustracji, czytanie, wnioskowanie, 

na podstawie sytuacji, liczenie elementów, pisanie cyfr. ,, Szczęśliwi czasu nie 

liczą” – zabawy z zegarem: ,, Zegary” – zabawa konstrukcyjna. ,, Która godzina?” 

– zabawa z zegarami. Odczytywanie pełnych godzin, ustawianie wskazówek na 

pełnych godzinach.           

 

2.  Coraz dłuższe dni  –  wiodąca aktywność: językowa                                                                              

Rozmowa na podstawie wiersza - ,, Długie i krótkie dni”. Budowanie logicznej 

wypowiedzi. ,, Kto lubi słońce?” – zabawa językowa. Ćwiczenia w czytaniu, próby 

pisania. Praca z KP4.34 – ćwiczenia w czytaniu, budowanie wypowiedzi, wycinanie                 

i naklejanie, kolorowanie według wzoru. ,, Skojarzenia” – zabawa słownikowa.                        

Praca z L73 – rozwijanie logicznego myślenia. ,, Dłuższy czy krótszy” – rozmowa z 

dziećmi na podstawie obserwacji.  

 

3.  Odkrywamy rośliny na łące – wiodąca aktywność: matematyczno – przyrodnicza          

Matematyczne zagadki – zabawa matematyczna.  Ćwiczenia w dodawaniu                                 

i odejmowaniu. ,, Na łące” – zabawa słownikowa. Rozwiązywanie zagadek.                          

,, Łąka” – rozmowa na podstawie wiersza połączona z działaniem plastycznym.            

Praca z KP4.35 – ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu oraz czytaniu, rozwijanie 

logicznego myślenia. ,, Nasza łąka” – zabawa z kodowaniem. ,, Rośliny na łące”                         

– rozmowa z dziećmi, porządkowanie zebranych informacji.                                                            

,, Czterolistna koniczyna” – zabawa plastyczna z elementem arteterapii. 

 

4. Wyprawa na letnią łąkę – wiodąca aktywność: plastyczno – techniczna                       ,, 

Kolorowa łąka” – zabawa plastyczno – konstrukcyjna w zespołach: ,, Mniszki lekarskie”, 

,, Gąsienice”, ,, Ślimaki” – odrysowywanie od szablonu, wycinanie, składanie, 

komponowanie. Praca z CziP73, 74 – czytanie i pisanie po śladzie nazw zwierząt, podział 

na kategorie, ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej, układanie wyrazów z głosek innych 

wyrazów,, pisanie liter w liniaturze, czytanie tekstu, rysowanie po śladzie.                           

Praca z KP4.36 – uzupełnianie ilustracji, budowanie wypowiedzi, wskazywanie 

wyróżnionych elementów. Praca z L74 – czytanie pytań, przeliczanie, pisanie cyfr. 


