
 

Tygodniowy plan zajęć dla 6 – latków 

22.03.2021 – 26.03.2021 

Temat tygodnia:  Święta, święta, biją dzwony 

 

1. Co to jest tradycja? – wiodąca aktywność:  społeczno – emocjonalna. 

Rozmowa o tradycji na podstawie opowiadania ,,Zupa nic”. Budowanie pojęcia 

tradycja. Obserwacja efektów doświadczenia - ,,Droga do światła”.                     

Zabawa taneczna do utworu ,,Furman”- ,,Jedziemy na pole”.                                                        

Praca z KP3.48-49 – wypowiedzi na temat ilustracji, budowanie krótkiej 

wypowiedzi na podstawie swojej wiedzy, odszukiwanie elementów i 

kolorowanie według wzoru. ,,Kolorowa tradycja” - zabawa grafomotoryczna, 

łączenie kropek, malowanie patyczkami do uszu.  

 

 

2.  Wielkanocne tradycje naszego regionu – wiodąca aktywność :  językowa. 

Świąteczne tradycje – wybieranie elementów niebędących symbolami Świąt 

Wielkanocnych. Zabawa językowa ,, Wielkanoc to…”. Budowanie zdań o wskazanej 

liczbie wyrazów. Praca z KP3.50 – czytanie wyrazów, wycinanie, budowanie wypowiedzi 

na temat tradycji wielkanocnych regionalnych i ogólnopolskich.   

Praca z CziP57 – rysowanie po śladzie, kolorowanie, pisanie po śladzie.  

Rozmowa z dziećmi na temat ,,Wielkanoc w naszym regionie”. Poznanie zwyczajów 

ludowych typowych dla regionu.  

 

 

3.  Przygotowania do Wielkanocy – wiodąca aktywność:  matematyczno – przyrodnicza.                                 

Geometryczne porządki – zabawy matematyczne. Figury – rozwiązywanie zagadek.        

,, Owal” – zapoznanie z kształtem. Badanie kształtu, budowanie pojęcia owal. Figury 

przeglądają się w lusterku – obserwacja. Rozwijanie intuicji geometrycznych.                  

Praca z  KP3.51 – rysowanie po śladzie, rysowanie w lustrzanym odbiciu, czytanie, 

wskazywanie elementów związanych z Wielkanocą. Praca z L57 – mierzenie umowną 

miarką, porównywanie wysokości, kreślenie cyfr.    

 

 

 

                                                                                                       



 

4. Symbole Świąt Wielkanocnych – wiodąca aktywność: muzyczno- ruchowa                                                    

Wprowadzenie piosenki ,, Święta Wielkanocne”. Zabawy muzyczno – ruchowe. 

Niespodzianki w koszyku – zabawa sensoryczna, rozmowa na temat symboliki 

Wielkanocy. Zabawa słuchowa – Która z kolei? Analiza i synteza słuchowa wyrazów.  

Praca z CziP58 – analiza i synteza głoskowa wyrazów, wypełnianie diagramu, kreślenie   

liter.  ,,Święta Wielkanocne”- nauka 2 i 3 zwrotki piosenki.                                                     

,, Jajko w occie” – przygotowanie do eksperymentu.  

 

5. Wielkanoc w naszych domach – wiodąca aktywność plastyczno – techniczna 

,, Lubię, gdy…” – rozmowa z dziećmi. Budowanie wypowiedzi poprawnych gramatycznie  

na temat swoich odczuć i emocji. ,, Wędrujące jajko” – zabawa ruchowa.                                                                                                                                                           

,, Świąteczne kartki” – zabawa plastyczno – konstrukcyjna. Odrysowywanie,  wycinanie, 

komponowanie. Świąteczne życzenia – zabawa językowa z elementami 

grafomotorycznymi. Redagowanie świątecznych życzeń, pisanie po śladzie.                           

Praca z KP3.52 – odczytywanie rytmu, czytanie wyrazów, wycinanie.                                 ,, 

Pisanka do koszyczka” – zabawa matematyczna z wykorzystaniem L58.                           

Ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu.  

 

 


