
                            Temat tygodnia: „Ile nóg ma stonoga” 

Realizowane  

obszary  

podstawy 

programowej 

 
TEMAT DNIA 

 

DZIAŁANIA DZIECI  

 

I 1, I 5, I 7,  

III 5, III 8,  

IV 1, IV 2,  

IV 5, IV 7,  

IV 11, IV 15, 

IV 18, IV 19,  

„Wycieczka na 

łąkę” 

 

Poniedziałek 

08.06.2020r. 

1. Oglądanie książek o zwierzętach żyjących na łące – samorzutne wypowiedzi dzieci. Zabiegi 

higieniczne przed śniadaniem. 

2. Rozmowa na temat łąki z wykorzystaniem ilustracji. Zabawa dźwiękonaśladowcza „Łąkowy 

koncert”. Słuchanie wiersza Doroty Gellner Nóżki – poznanie wyglądu stonogi. Zabawa z 

improwizacją ruchową do wiersza. Zabawy matematyczne – przeliczanie elementów zbioru. 

Zabawa muzyczno-ruchowa do piosenki Stonoga. Praca plastyczno-techniczna „Zielone żabki” – 

origami z kół. 

3. Zabawa skoczna „Skaczące pionki”. Zabawa ruchowa „Zachowaj równowagę” – kształtowanie 

umiejętności zachowania równowagi. Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa. 

4. Układanie ulubionych puzzli. Zabawy swobodne zgodne z zainteresowaniami dzieci, zwrócenie 

uwagi na odkładanie zabawek na wyznaczone miejsca. 

I 1, I 2, I 5,  

I 6, II 1, II 2, 

III 8, IV 1,  

IV 2, IV 5,  

IV 16, IV 18,  

„Pracowite 

pszczółki” 

 

Wtorek 

09.06.2020r. 

1. Zabawa ruchowa „Ul z pszczołami” – rozwijanie ekspresyjnych możliwości dziecka. Zabiegi 

higieniczne przed śniadaniem, przypomnienie kolejności etapów mycia rąk. 

2. Rozmowa na temat życia pszczół. Opowiadanie historyjki obrazkowej „Jak powstaje miód”. 

Degustacja miodu. Zabawa ruchowa „Taniec pszczółek”. 

3. Zabawa ruchowa z elementami pełzania „Wąż na pustyni”. Zabawa ruchowa z mocowaniem i 

dźwiganiem „Zepsuty samochód” - rozwijanie sprawności ruchowej z zachowaniem podstawowych 

zasad bezpieczeństwa. 

4. Zabawy konstrukcyjno-manipulacyjne na dywanie z wybranych klocków – rozwijanie wyobraźni 

przestrzennej. W ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” słuchanie wybranej przez dziecko 

bajki. 

I 5, II 10, II 

11, III 8,  

IV 2, IV 3,  

IV 12, IV 15,  

IV 18, 

„Motyle z nad łąki” 

 

Środa 

10.06.2020r. 

1. Zabawa manualna – przewlekanie sznurówki. Zabiegi higieniczne przed śniadaniem. 

2. Oglądanie albumów o motylach, dostrzeganie ich różnorodnych barw i kształtów. Swobodne 

wypowiedzi dzieci. Słuchanie wiersza Doroty Gellner Motyle znad łąki. Rozmowa na temat 

wiersza. Zabawa ruchowa „Kolorowe motyle”. Praca plastyczna „Symetryczny motyl” – odbijanie 

barwnej plamy, dostrzeganie symetrii. Wykonanie ćwiczenia z KP2 – przeliczanie, dodawanie o 



jeden więcej. 

3. Zabawa ortofoniczna „Mucha” – usprawnianie narządów mowy. Zabawa ruchowa „Motyle na 

deszczu”. Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa.  

4. W ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” słuchanie wybranej przez dziecko bajki. 

 Czwartek 

11.06.2020r. 

BOŻE CIAŁO 

DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH 

I 1, I 5, I 7,  

III 8, IV 1,  

IV 2, IV 7, 

IV 8, IV 12, 

„Wesołe myszki” 

 

Piątek 

12.06.2020r. 

1. Ćwiczenie percepcji wzrokowej „Co to za zwierzę?” Gra w memory. Zabiegi higieniczne przed 

śniadaniem. 

2. Zabawa „Klaśnij, gdy zobaczysz myszkę”. Praca techniczna „Wesołe myszki” – wykonanie 

pacynki - myszki z rolki z papieru toaletowego. Zabawa ruchowa „Podłogi dotykają tylko…”. 

Zabawa inscenizacyjna „Rozmowa myszek”. Wykonanie ćwiczenia z KP2 – ćwiczenia w liczeniu. 

Zabawy rytmiczne przy piosence „Stonoga”. 

3. Zabawa bieżna „Wolno – szybko”. Zabawa skoczna „Przeskakiwanie woreczka” – rozwijanie 

zwinności. Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa. 

4. Zabawy swobodne zgodne z zainteresowaniami dzieci, zwrócenie uwagi na odkładanie zabawek na 

wyznaczone miejsca. 

Uwagi:   

 


