
Temat tygodnia: „Morza i oceany” 
 

TEMAT DNIA 

 

 

DZIAŁANIA DZIECI 

Tajemnice mórz i 

oceanów 

 

Poniedziałek 

13.07.2020r. 

1. Oglądanie albumów o tematyce morskiej. Swobodne wypowiedzi na temat ilustracji. Kolorowanie ilustracji 

związanych z morzem. Zabiegi higieniczne przed śniadaniem.  

2. Rozbudzanie zainteresowań światem przyrody. Rozwijanie umiejętności dokonywania opisów słownych.  

Zabawa bieżna Rekin i rybki. Układanie różnych kompozycji z muszelek. Słuchanie piosenki “Wakacyjny 

pociąg” - zabawa słuchowo-ruchowa przy piosence. 

3. Wyjście na podwórko – przypomnienie zasad bezpieczeństwa. Zabawy samorzutne podejmowane przez dzieci. 

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

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

W morskich 

głębinach 

 

Wtorek 

14.07.2020r. 

1. Oglądanie książek przedstawiających różne gatunki ryb. Opisywanie ich wyglądu, słuchanie ciekawostek. 

Ćwiczenie drobnych mięśni dłoni i palców Rybi pyszczek. Zabiegi higieniczne przed śniadaniem, 

przypomnienie kolejności etapów mycia rąk. 

2. Życie w morzach i oceanach – praca z obrazkiem. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych. Poznanie 

mieszkańców morskich głębin. Rozwijanie umiejętności budowania poprawnych wypowiedzi na określony 

temat. Wyklejanie konturów zwierząt morskich plasteliną. Łączenie nazw poznanych mieszkańców mórz i  

oceanów z ich sylwetami. 

3. Spacer do parku - czerpanie przyjemności z przebywania na łonie natury. Przypomnienie zasad bezpieczeństwa 

obowiązujących na świeżym powietrzu.  

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

miejsca. 

Skarby morza 

 

Środa 

15.07.2020r. 

1. Oglądanie, opisywanie i porównywanie muszli. Układanie kompozycji z kamyków. Zabiegi higieniniczne przed 

śniadaniem.  

2. Historia bursztynu – słuchanie opowiadania Hanny Zdzitowieckiej Muszka w bursztynie. Poznanie historii 

powstania bursztynu oraz sposobów jego wykorzystania. Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstu 

literackiego. Zabawa z elementem czworakowania Kotki bawią się kuleczkami, według K. Wlaźnik. Zabawa z 

elementem spostrzegawczości Poszukiwacze pereł. Nawlekanie na nitkę korali według ustalonego rytmu. 

3. Zabawy ruchowe na podwórku. Zabawa z elementem rzutu Celuj do obręczy. Zwrócenie uwagi na 

bezpieczeństwo, zaspokojenie naturalnej potrzeby ruchu 



4. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, zwrócenie uwagi na pozostawienie porządku po skończonej 

zabawie. 

Morskie podróże 

 

Czwartek 

16.07.2020r. 

1. Układanie z mozaiki geometrycznej sylwety statku. Gra w Memo. Zabiegi higieniczne przed śniadaniem, 

przypomnienie kolejności etapów mycia rąk. 

2. Statki, stateczki – słuchanie wiersza J.L. Kerna Spotkanie na pełnym morzu. Wzbogacanie wiadomości na temat 

morskich podróży. Zapoznanie z rodzajami statków i ich przeznaczeniem. Zabawa integracyjna Okręt, według J. 

Rojewskiej. Lepienie z plasteliny mieszkańców mórz i oceanów. 

3. Zabawy na świeżym powietrzu. Zabawy swobodne z wykorzystaniem sprzętu sportowego. Przestrzeganie zasad 

bezpiecznej zabawy. 

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

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

Lato nad morzem 

 

Piątek 

17.07.2020r. 

1. Składanie w całość obrazka pociętego na części. Zabiegi higieniczne przed śniadaniem.  

2. Przeprawa przez morze – konstruowanie gry. Rozwijanie sprawności rachunkowych. Aktywizowanie myślenia. 

Stwarzanie sytuacji umożliwiających oswajanie się z przegraną. Zajęcia plastyczne Rafa koralowa i jej 

mieszkańcy – malowanie farbami.  

3. Wyjście do ogrodu przedszkolnego. Zabawa integracyjna z chustą animacyjną. Zwrócenie uwagi I 

przypomnienie zasad obowiązujących w ogrodzie.  

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

miejsca. 

UWAGI:  

 


