
Tygodniowy plan zajęć dla 6-latków 

01.02.2021 – 05.02.2021 

Temat tygodnia : SPORT TO ZDROWIE 

 

1. Bądźmy uczciwi - wiodąca aktywność : społeczno-

emocjonalna   

   
„Pięć złotych” Joanna Chmielewska – dostrzeganie cech 

pozytywnych, rozumienie pojęcia uczciwość.  

„Monety” – zabawa matematyczna – zapoznanie z wyglądem 

polskiej waluty, wprowadzenie pojęć: monety, bilon.                                                          

„Zawody czystej wody” – rozmowa nt wiersza. Praca z KP2.40-41 

– wypowiedzi na temat  zawodów sportowych i uczciwości.    

                                                                                                             

2. Na narty! - wiodąca aktywność : językowa    
                                                                                                                                                      

„Na stoku narciarskim”– opowiadanie obrazka sytuacyjnego.                                 

„N jak narty”– wprowadzenie liter n,N. Czytanie globalne wyrazów: 

narty, buty, gogle, kijki, kombinezon.                                                 

Praca z KP2.42-43  – analiza i synteza słuchowa sylab i wyrazów 

zawierających głoskę n. Rozwiązywanie rebusów literowo - 

obrazkowych, doskonalenie umiejętności czytania tekstu ze 

zrozumieniem.                                                                           

„Narciarz”– praca plastyczno - techniczna.                               

Praca z CziP37 –rozwijanie sprawności grafomotorycznej. 

 

3. Sporty zimowe - wiodąca aktywność : matematyczno-

przyrodnicza 

 
„Narty, łyżwy, sanki”– poznanie nazw sportów zimowych, w których 

wykorzystuje się narty, łyżwy, sanki, doskonalenie umiejętności 

wypowiadania się na określony temat.  



„Mój ulubiony sport”– zabawa plastyczna, próba uchwycenia 

postaci w ruchu. 

Praca z KP2.44  – dekodowanie i kodowanie, ćwiczenia 

grafomotoryczne. 

Praca z L37 – klasyfikowanie według kilku cech (wielkość, kolor, 

kształt). 

 

4. Zimowy trening - wiodąca aktywność : muzyczno-

ruchowa 

 
„Sypie śnieżek”– osłuchanie z piosenką. Rytmizacja tekstu, 

reagowanie na kilka sygnałów dźwiękowych. Rozwijanie pamięci 

słownej muzycznej oraz wrażliwości słuchowej. Doskonalenie 

umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych.                     

Praca z CziP38 – wyszukiwanie liter n, N w tekście,  –  rysowanie 

oburącz po śladzie, rozwijanie percepcji wzrokowej.                        

 

5. Medale dla zawodników - wiodąca aktywność : 

plastyczno-techniczna 

 
„Medal” – zabawa dydaktyczna,  

„Zawody sportowe” – rozmowa na temat udziału w zawodach, 

wzmacnianie poczucia własnej wartości przez stwarzanie sytuacji 

umożliwiających osiąganie sukcesów oraz kształtowanie 

umiejętności radzenia sobie z porażką. 

„Medale” – praca plastyczno – techniczna. 

Praca z L38 – klasyfikowanie figur według kilku cech, rozwijanie 

logicznego myślenia, doskonalenie liczenia. 

 


