
Tygodniowy plan zajęć dla 6 – latków 

09.11.2020 – 13.11.2020 

Temat tygodnia:  MOJE  HOBBY 

1. Wyobraźnia – wiodąca aktywność:  społeczno – emocjonalna. 

Rozmowa o wyobraźni na podstawie opowiadania ,, Skarb”.                                                     

KP2. 2 – 3 – uzupełnianie ilustracji nalepkami, poszerzanie słownika czynnego 

dzieci, ćwiczenia w budowaniu wypowiedzi.                                                                    

Kącik Dobrego Startu – nauka piosenki ,,Ewelina”, ćwiczenie komunikacji       

,,Oddychamy przeponą”. 

 

2.  Nasze zainteresowania – wiodąca aktywność :  językowa. 

              Wypowiedzi dzieci na temat zainteresowań na podstawie wiersza,, Co lubimy robić?”       

              Pamięciowe opanowanie wyliczanki . ,,E jak elf” - wprowadzenie liter e, E.                                                                                              

              Praca z KP2. 4 – 5 – prezentacja małej i wielkiej litery e, E, analiza i synteza słuchowa                  

              wyrazów zawierających głoskę e, odczytywanie wyrazów, doskonalenie umiejętności  

              czytania ze zrozumieniem tekstu słowno – obrazkowego. 

              Praca z CziP21 – wyszukiwanie i kolorowanie liter e, E, kreślenie ich w zwiększonej      

              liniaturze, doskonalenie umiejętności grafomotorycznych. 

 

     Pamięciowe opanowanie wyliczanki ,,Babcia zupę gotowała” 

              Babcia zupę gotowała i do garnka powrzucała: 

              Dwie marchewki, trzy pietruszki, sól i cztery kurze nóżki. 

              Garść guzików, pół ziemniaka, trzy gazety i buraka. 

              Ząbek czosnku, kości cztery, trzy pluskiewki, dwa selery. 

              Kłębek nici, motek wełny, aż się garnek zrobił pełny! 

              Gotowała siedem dni, a tę zupę zjesz dziś ty! 

               

 

3.  Nasze zbiory – wiodąca aktywność:  matematyczno – przyrodnicza.                                 

Zabawa dydaktyczna ,, Nasze skarby”. Wprowadzenie cyfry 3. Zabawa grafomotoryczna  

,,Trzy kropki”. Robimy bańki mydlane- działanie dzieci. 

Praca z KP2.6 – wprowadzenie cyfry 3, ćwiczenia w przeliczaniu, rozwijanie logicznego 

myślenia. 

Praca z L.21 – utrwalenie cyfry 3, kreślenie cyfry w powiększonej liniaturze, rozwijanie 

sprawności grafomotorycznej. 

 



 

4. Malujemy wiatr i deszcz – wiodąca aktywność: plastyczno – techniczna. 

Rozmowa na temat ilustracji ,, Jesień”. Ćwiczenia w dodawaniu z wykorzystaniem 

liczydła. Wykonanie pracy plastycznej ,,Mokre na mokrym”. Rozwijanie sprawności 

manualnej. 

Praca z L.22 – ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej, kształtowanie umiejętności 

liczenia, rysowanie po śladzie. 

Kącik Dobrego Startu – dzieci ozdabiają literę U materiałami o różnej fakturze. 


