Temat tygodnia: „Mały badacz”
TEMAT DNIA

Tajemnice wody
Poniedziałek
06.07.2020r.

Poznajemy
własności magnesu
Wtorek
07.07.2020r.

Zabawy z balonem
Środa
08.07.2020r.

DZIAŁANIA DZIECI
1. Zabawy dowolnie wybranymi zabawkami; zaspokojenie naturalnej potrzeby zabawy, wdrażanie do
samodzielnego wyboru zabawek. Zabiegi higieniczne przed śniadaniem.
2. Doświadczenia z wodą – słuchanie opowiadania Hanny Zdzitowieckiej „Co to będzie”. Rozbudzanie
zainteresowań dzieci zjawiskami fizycznymi. Formułowanie wniosków i spostrzeżeń.
3. Wyjście na podwórko– rysowanie kredą oraz swobodne zabawy ruchowe; zwrócenie uwagi na
bezpieczeństwo.
4. Układanie ulubionych puzzli. Zabawy swobodne zgodne z zainteresowaniami dzieci, zwrócenie uwagi na
odkładanie zabawek na wyznaczone miejsca.
1. Zabawy i gry stolikowe. Kształcenie umiejętności rozgrywania gier planszowych z pionkami i kostką. Zabawy
swobodne.
2. Zabawy z magnesem – zajęcia badawcze. Stwarzanie sytuacji edukacyjnych umożliwiających odkrywanie
własności magnesu. Rozwijanie mowy – wprowadzenie pojęcia bieguny magnesów. Rozwijanie sprawności
manualnych – kolorowanie obrazków.
3. Zabawa bieżna „Dwa magnesy”. Zabawy ruchowe na podwórku; zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo,
zaspokojenie naturalnej potrzeby ruchu.
4. Zabawy swobodne; zachęcanie do inicjowania zabawy z przestrzeganiem ustalonych w grupie zasad.
1. Zabawa orientacyjno-porządkowa „ Zgadnij, kogo brakuje? Zabiegi higieniczne przed śniadaniem.
2. Czarodziejski balon – zabawy dydaktyczne. Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia i wnioskowania o
różnych zjawiskach fizycznych na podstawie obserwacji i samodzielnie przeprowadzonych doświadczeń.
Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania poleceń. Praca plastyczna „Wymarzony balon”.
3. Spacer do parku - czerpanie przyjemności z przebywania na łonie natury. Zachowanie 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.

Co pływa co tonie
Czwartek
09.07.2020r.

W krainie
pojemności
Piątek
10.07.2020r.

Uwagi:

1. Zabawy konstrukcyjno –manipulacyjne - ćwiczenie sprawności manualnej oraz rozbudzanie kreatywności.
Zabiegi higieniczne przed śniadaniem, przypomnienie kolejności etapów mycia rąk.
2. Doświadczenia z wodą – zabawy dydaktyczne inspirowane opowiadaniem Hanny Zdzitowieckiej „Czyj okręt
najlepszy”. Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania tekstu.
3. Zabawy na świeżym powietrzu. Zabawy swobodne z wykorzystaniem sprzętu sportowego. Przestrzeganie
zasad bezpiecznej zabawy.
4. Zabawy swobodne zgodne z zainteresowaniami dzieci, zwrócenie uwagi na odkładanie zabawek na
wyznaczone miejsca.
1. Zabawa w kole z kolorową kostką- doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej i analizy słuchowej. Zabiegi
higieniczne przed śniadaniem, przypomnienie kolejności etapów mycia rąk.
2. Butelki, buteleczki – zajęcia matematyczne według E. Gruszczyk- Kolczyńskiej i E. Zielińskiej.
Przeprowadzanie doświadczeń w celu ustalenia pojemności różnych naczyń. Klasyfikowanie butelek według
wysokości. Zajęcia plastyczne Mój wymarzony plac zabaw – rysowanie flamastrami na podłożu z
jednorazowych ręczników. Rozwijanie sprawności manualnej.
3. Zabawy ruchowe na podwórku; zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo, zaspokojenie naturalnej potrzeby ruchu.
4. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, zwrócenie uwagi na pozostawienie porządku po skończonej
zabawie.

