Temat tygodnia: Różne pojazdy
Realizowane
obszary
podstawy
programowej

TEMAT DNIA

DZIAŁANIA DZIECI

18.05.2020
I.1,2,4,5,6,
7
IV.2,5,9,1
4,19,
III.5,8

„W powietrzu,
na ziemi,
w wodzie”.

19.05.2020
I.1,2,4,5,6,
7,8,
IV.8,9
III.5,8
II.8

„Pojazdy
z sygnałem”

20.05.2020
I.1,4,5,6,7
IV.2,3,6,7,
8,
19

„Różne
pojazdy”

1.„Samoloty i burza” – zabawa bieżna. Zabiegi higieniczne przed śniadaniem.
2. „W powietrzu, na ziemi i w wodzie” – rozmowa kierowana – wzbogacenie czynnego słownictwa o nazwy
środków lokomocji; rozpoznawanie i nazywanie pojazdów lądowych, wodnych, powietrznych. Wykonanie pracy
plastycznej pt.: „Mój pojazd” – wyklejanka – wydzieranka – rozwijanie wyobraźni, twórczej ekspresji plastycznej.
3.Zabawy i ćwiczenia gimnastyczne - kształtowanie prawidłowej postawy ciała (zabawy dołączone do
scenariusza zajęć).
4. „Czego nie ma” – zabawa dydaktyczna rozwijająca uwagę i spostrzegawczość. „ Chcę porysować” – swobodna
ekspresja plastyczna. Zabawy dowolne w domu, w wybranym przez dziecko kąciku zabaw, zwrócenie uwagi na
przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
1.„ Jak karetka (policja, straż pożarna)” – usprawnianie aparatu artykulacyjnego. .„Samoloty i burza” – zabawa
bieżna. Zabiegi higieniczne przed śniadaniem.
2. „Mechanik samochodowy” – słuchanie wiersza Krzysztofa Roguskiego – wzbogacenie słownictwa dziecka.
„Numery alarmowe” – ćwiczenia słuchowe – kształcenie wrażliwości słuchowej. „Ułóż pojazd” – składanie
obrazka z kilku części. „ Gdzie jest pojazd?” – zabawa dydaktyczna; posługiwanie się określeniami
oznaczającymi położenie przedmiotu w przestrzeni: na, pod, za, obok.
3.„112 numer alarmowy” – zabawa ruchowa przy piosence wykonanej przez zespół „Śpiewające Brzdące”
https://youtu.be/R3Qp8KfJSHw.
4. „Koła samochodu” – lepienie z plasteliny – doskonalenie sprawności manualnych. Zabawy dowolne według
zainteresowań dzieci - przestrzeganie reguł bezpiecznej zabawy.
1.„Jedzie pociąg z daleka” – zabawa ruchowa przy popularnej piosence. „Pojazdy” – ćwiczenia słownikowe;
gromadzenie słownictwa wokół pojęcia centralnego. Zabiegi higieniczne przed śniadaniem.
2.„Różne pojazdy” – praca z obrazkiem, kształcenie słuchu fonematycznego. „Mój ulubiony pojazd” –
wycinanie z kolorowej makulatury. Doskonalenie umiejętności posługiwania się nożyczkami.
3. „Samochody i garaże” – zabawa orientacyjno – porządkowa.4. „Posłuchamy bajeczki” – słuchanie wybranej
przez dzieci bajki i rozmowa na jej temat – rozwijanie uwagi i mowy.
4. Zabawy dowolne według zainteresować dzieci, wdrażanie do samodzielnego wyboru zabawek i porządkowanie

21.05.2020
I.1,4,5,6,7
IV.2,5,6,8,
9,12,15

„Pojazdy
z kołami”

22.05.2020
I.1,2,4,5,6,
7
III.5
IV.2,5,8,1
9
II.1,4

„Środki
lokomocji”

po skończonej zabawie.
1„ Co by było, gdyby …na świecie nie było aut? ” – zabawa słowna aktywizująca myślenie i mowę. „Samoloty
i burza” – zabawa bieżna. Zabiegi higieniczne przed śniadaniem.
2..„Gdzie poruszają się pojazdy?” – zabawa dydaktyczna - doskonalenie umiejętności klasyfikowania według
jednej cechy oraz przeliczanie w zakresie dostępnym dziecku. „Ziemia, powietrzne, woda” – zabawa
naśladowcza. „ Ile kółek” – policz i pokoloruj.
3.Zabawy i ćwiczenia gimnastyczne - kształtowanie prawidłowej postawy ciała według scenariusza.
4. Zorganizowanie w domu wystawy prac dziecka, wykonanych w tym tygodniu. Zabawy dowolne według
zainteresowań dzieci. Wznoszenie budowli z kloców, rozwijanie kreatywności dziecka.
1. .„ Pojazdy dawniej i dziś” – rozmowa w oparciu o ilustracje. „Jedzie pociąg z daleka” – zabawa ruchowa przy
popularnej piosence.
2. „Krótkie historie o pojazdach” – zabawa dydaktyczna – rozwijanie myślenia. „Zagadki o pojazdach” –
rozwijanie logicznego myślenia. „Samochód” – doskonalenie sprawności manualnej poprzez ćwiczenia
grafomotoryczne.
3. „Samochody i garaże” – zabawa orientacyjno – porządkowa.
4.. „Kolorowe balony” – kolorowanie według wzoru – wdrażanie do starannego kolorowania. Zabawy dowolne w
domu, w wybranym przez dziecko kąciku zabaw.

