
Tygodniowy plan zajęć: 23.11. - 27.11. 2020 

Temat tygodnia: NADCHODZI ZIMA 

1.  Bądźmy odpowiedzialni – wiodąca aktywność: społeczno – emocjonalna. 

Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania, wnioskowania, oceny 

postępowania bohaterów; poszerzenie słownictwa czynnego dzieci o pojęcie 

„odpowiedzialność”, rozwijanie procesów myślowych (pamięć, uwaga dowolna). 

Opowiadanie „Lucek” – rozmowa o odpowiedzialności na podstawie opowiadania. 

KP2.12-13 

Kącik Dobrego Startu – nauka piosenki „Krystyna” 

2. Zimno, coraz zimniej - wiodąca aktywność: językowa. 

Poznanie liter: K, k; kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej 

i głoskowej, czerpanie radości z umiejętności samodzielnego odczytywania krótkich 

wyrazów; rozwijanie sprawności manualnej, sprawne operowanie przyborami 

plastycznymi.  

„Czapki” – zabawa plastyczna z wykorzystaniem wiersza 

„CZAPKA”  

Z daszkiem przyda się w lecie – chroni przed upałem, 

Kiedy byłem bardzo mały, ją z pomponem miałem. 

Część ubrania bardzo ważna, nosisz ją na głowie. 

Jak odgadłeś już zagadkę, to proszę odpowiedz.  

 

KP2. 14-15  

CziP.25  

Kącik dobrego Startu – „Do środka i na zewnątrz” – ćwiczenia ruchowo – słuchowe. 

3. Szron i śnieg - wiodąca aktywność: matematyczno - przyrodnicza. 

Wprowadzenie cyfry 4, doskonalenie umiejętności przeliczania; rozwijanie pamięci 

dowolnej, umiejętności modulowania głosu; dostrzeganie zmian zachodzących 

w przyrodzie , rozumienie pojęć śnieg i szron, rozwijanie zainteresowań przyrodniczych 

dzieci.  

KP2.16 

L.25 

4. Pamiętajmy o małych przyjaciołach – wiodąca aktywność muzyczno - ruchowa. 

Zapoznanie z piosenką „Zima przyjdzie jutro”, określenie wysokości dźwięków i kierunku 

linii melodycznej; kształtowanie umiejętności uważnego słuchania muzyki, doskonalenie 

umiejętności reagowania na sygnał słuchowy; zapoznanie z tematem pomagania 



zwierzętom w okresie zimowym, czytanie globalne wyrazów: sarna, lizawka, pokarm dla 

ptaków.  

KP2.17-18 

CziP.26 

PIOSENKA „Zima przyjdzie jutro” 

1. Kraczą zachrypnięte wrony, 

wszędzie zimno, mokro, smutno. 

Jesień, jesień już odchodzi, 

zima przyjdzie jutro /x2 

2. Myszka w norce się schowała 

mama smaży konfitury. 

Już bociany odleciały, 

płyną szare chmury./x2 

3. Niedźwiedź do snu się układa, 

slimak w muszli schował różki. 

Przedszkolaki wysypują  

dla ptaków okruszki./x2 

 

5. Zimowe ubrania - wiodąca aktywność: plastyczno - techniczna. 

Rozwijanie umiejętności dopasowania odpowiedniego ubrania do pory roku i pogody; 

kształtowanie nawyku dbania o swoje zdrowie; rozwijanie umiejętności posługiwania się 

materiałem plastycznym, komponowania, ozdabiania, a także poczucia smaku i estetyki.  

L.26 

Zabawa badawcza – „Ciepłe i zimne powietrze” 

Praca plastyczna: „Ubrania na zimowe dni” -  


