
Tygodniowy plan zajęć: 

01.03.2021-05.03.2021 

 

Temat tygodnia: MALI ODKRYWCY 
 

1. Warto być dociekliwym – wiodąca aktywność: społeczno-emocjonalna; 

 

Wprowadzenie pojęcia dociekliwość rozumianego jako chęć dowiedzenia się i zrozumienia jak 

najwięcej; rozwijanie umiejętności budowania wypowiedzi i formułowania pytań;rozwijanie 

percepcji słuchowej dzieci; kształtowanie podstawy ciekawości, otwartości i chęci poznania oraz 

odwagi w zadawaniu pytań. 

 

KP3.24-25 – wypowiedzi na temat ilustracji, odszukiwanie przedmiotów, czytanie nazw; 

„Wyprawa” - zabawa z chustą animacyjną; 

Kącik Dobrego Startu – przygotowanie wzoru. 

 

2. Podróż w kosmos – wiodąca aktywność: językowa; 

 

Poznanie liter p, P, kształtowanie umiejętności czytania prostych wyrazów wprowadzanych podczas 

zabaw, rozwijanie czynnego słownika dziecka; budzenie zaciekawienia zjawiskami zachodzącymi w 

otaczającym świecie i zachęcanie do zadawanie pytań; uświadomienie znaczenia umiejętności 

współpracy w zespole. 

 

„Rakiety do lotu” - zabawa przy muzyce; 

„P jak planeta” - wprowadzenie liter p, P; 

KP3.26-27 – prezentacja litery wielkiej i małej, ćwiczenia w czytaniu sylab, wyrazów i zdań, 

wysłuchiwanie głoski p w wyrazach, wyszukiwanie wyrazy w wyrazie; 

CziP49 – kolorowanie witrażu, kreślenie liter p, P po śladzie i samodzielne, kreślenie wyrazów. 

 

3. Jak zostać astronautą – wiodąca aktywność: matematyczno-przyrodnicza; 

 

Wprowadzenie pojęcia astronauta; kształtowanie umiejętności rozwijania i tworzenia zdań 

tekstowych; rozwijanie umiejętności kodowania i dekodowania informacji; pobudzenie ciekawści 

poznawczej dzieci. 

 

„Jak zostać astronautą?” - rozmowa, budowanie mapy myśli; 

„Podróż astronauty” - zabawy matematyczne, rozwiązywanie i układanie zdań z terścią; 

KP3.28 – ćwiczenia w dodawaniu, kodowanie i dekodowanie czynności matematycznych, pisane 

cyfr w kratkach; 

„Rakieta” - zabawa plastyczno-konstrukcyjna z wykorzystaniem W10; 

„Drogi rakiet” - zabawa matematyczna z wykorzystaniem L49. 

 

4. Na nieznanej planecie – wiodąca aktywność: muzyczno-ruchowa; 

 

Poszerzenie zasobu słownika czynnego dzieci o pojęcia załoga, kapitan; ćwiczenia pamięci przez 

pamięciowe opanowanie teksty piosenki, kształtowanie umiejętności utrzymania pulsu rytmicznego, 

rozwijanie wyobraźni twórczej; uświadamianie znaczenia pracy w zespole. 

 

„Kosmiczna wyprawa” - zabawy muzyczna przy piosence; 

 

„Kosmiczna wyprawa” 



sł. Ewa Stadtmüller, muz. Urszula Borkowska 

  

1. Kapitan gotowy, załoga w komplecie, 

rakieta się pręży do lotu jak ptak. 

Już klapy zamknięte, skafandry dopięte. 

Trzy, dwa, jeden, zero i nareszcie: START. 

 

Ref.: Wyprawa kosmiczna, kosmiczna wyprawa – 

nieziemska przygoda, cudowna zabawa! 

Choć raz, choć raz pofrunąć do gwiazd, 

w ten niezapomniany czas. 

 

2. Już Księżyc siwiutki cylindrem się kłania, 

już Droga, ta Mleczna, porywa nas w dal. 

Tam gwiazdy się śmieją, planety szaleją. 

A Ziemię nam przesłania błękitna mgła. 

 

Ref.: Wyprawa kosmiczna… 

 

3. Słoneczko promykiem pozdrawia czerwonym, 

żegnają się z nami i Wenus, i Mars. 

Bo Ziemia już czeka i tęskni z daleka. 

To cud, że ją mamy i ona ma nas. 

 

KP3.29 – odszukiwanie i oznaczanie różnic między obrazkami; 

CziP50 – odszukiwanie litery p, P w tekście, odszukiwanie brakujących sylab, rozwijanie 

umiejętności czytania prostych wyrazów. 

 

5. Budujemy Układ Słoneczny – wiodąca aktywność: plastyczno-techniczna; 

 

Poznanie nazw planet wchodzących w skład Układu Słonecznego; kształtowanie umiejętności 

planowania, realizacji działań i rozwiązywania problemów podczas prac konstrukcyjnych; 

pobudzenie myślenia i umiejętności wnioskowania podczas sytuacji badawczych, uświadomienie roli 

współpracy podczas wykonywania prac zespołowych. 

 

„Wędrówka dookoła Słońca” - zabawa dydaktyczna. Podawanie nazw planet, układanie ich z liter; 

„Układ Słoneczny” - zabawa plastyczno-konstrukcyjna, budowanie makiety Układy Słonecznego; 

KP3.30 – utrwalenie nazw planet, czytanie globalne, posługiwanie się liczebnikami porządkowymi, 

pisanie cyfr w kratkach; 



L50 – odkodowywanie czynności matematycznych i informacji. 


