
Tygodniowa, szczegółowa tematyka zajęć 

gr. VIII – KRAINA FANTAZJI 

21.09.2020 r. - 25.09.2020 r. 

 

TEMATYKA TYGODNIA: Dbam o siebie i środowisko 
  

Dzień tygodnia Temat dnia Formy aktywności 

Poniedziałek Moje ciało  

 „ Boogie woogie”- utrwalenie schematu 

ciała, nazywanie prawej i lewej strony 

ciała, rozwijanie duże motoryki. 

 „ Co zniknęło”- doskonalenie percepcji 

wzrokowej, pamięci wzrokowej, 

ćwiczenie analizy i syntezy sylabowej i 

głoskowej. 

 „ Okulary”- rozwijanie sprawności 

ruchowej, doskonalenie umiejętności  

prawidłowej reakcji na sygnał 

niewerbalny, ćwiczenie narządów 

artykulacyjnych. 

 „ O jak okulary”- doskonalenie 

umiejętności analizy i syntezy głoskowej 

i sylabowej słowa okulary, przeliczanie 

sylab i głosek w słowie, wprowadzenie 

litery o,O. 

 Identyfikowanie i zaznaczanie litery o,O 

w wyrazach, kreślenie litery o,O po 

śladzie i samodzielnie. 

 „ Co widać przez różowe okulary”- 

rozwijanie ekspresji twórczej dużej 

motoryki, koordynacji wzrokowo- 

ruchowej. 

 „ Dzień Przedszkolaka”- świętowanie w 

gronie kolegów i koleżanek z grupy. 
 

Wtorek Moje zmysły  

 Głowa, ramiona, kolana, pięty – zabawa 

ruchowa do piosenki. Doskonalenie 

umiejętności orientacji w schemacie ciała, 

ćwiczenie wykorzystania języka 

angielskiego w zabawie. 
  „Przekazujemy sylaby” – doskonalenie 

umiejętności syntezy sylabowej, 

ćwiczenie pamięci słuchowej, rozwijanie 

współpracy. 
  „Patyczki” – ćwiczenie umiejętności 

podpisywania się imieniem, doskonalenie 

małej motoryki, koordynacji wzrokowo -

ruchowej.  



  „Czy słychać fasolki?” – doskonalenie 

percepcji słuchowej, koordynacji 

wzrokowo-ruchowej, prawidłowej reakcji 

na sygnał niewerbalny. 
  Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 4 – 

zapobieganie powstawaniu płaskostopia, 

rozciąganie i rozluźnianie mięśni. 

 „Zmysły dziecka” – polisensoryczna 

praca plastyczna. Doskonalenie 

umiejętności manualnej, sprawności 

małej motoryki, ruchów precyzyjnych 

nadgarstka, dłoni i palców, doskonalenie 

umiejętności tworzenia prac plastycznych 

zgodnie z własnymi wyobrażeniami. 

 . Księga zabaw z literami – doskonalenie 

percepcji wzrokowej, poszerzanie 

słownika czynnego dziecka o 

sformułowanie złudzenia optyczne.  

 Środa Dbam o higienę  

 Kaszel – wdrażanie dzieci do uważnego 

słuchania utworu literackiego i 

rozumienia jego treści.  

  „Jak myć ręce?” – doskonalenie 

umiejętności prawidłowego mycia rąk, 

utrwalenie informacji o profilaktyce 

chorób. 

  „Dźwięki z łazienki” – ćwiczenie 

percepcji słuchowej, doskonalenie 

umiejętności różnicowania i nazywania 

dźwięków otoczenia.  

 „Ile mamy zębów?” – przestrzenna praca 

plastyczna. Rozwijanie umiejętności 

konstrukcyjnych, wyobraźni 

przestrzennej, zdolności manualnych, 

małej motoryki. Doskonalenie 

umiejętności postępowania zgodnie z 

instrukcją obrazkową. 

  Jeżeli ci wesoło – doskonalenie 

umiejętności orientacji w schemacie ciała, 

ćwiczenie sprawności dużej motoryki, 

umiejętności postępowania zgodnie z 

instrukcją słowną. 

Czwartek Dbam o porządek  

 „Liczymy gąbki” – polisensoryczne 

rozpoznawanie kształtów, przeliczanie 

obiektów w zakresie 1–10.  

 „Jak długie są ręczniki? – ćwiczenie 

aspektu miarowego liczby 1, 

porównywanie długości.  

  Ala i Ola – doskonalenie umiejętności 

uważnego słuchania utworu literackiego i 



rozumienia jego treści, utrwalenie 

informacji o konieczności zachowania 

porządku.  

  „Poznajemy jedynkę” – nazywanie, 

rozpoznawanie wzrokiem cyfry 1, 

poszerzanie słownika czynnego dzieci o 

pojęcie pojedyncze. 

  „Jedna grupa” – rozwijanie sprawności 

ruchowej dzieci, doskonalenie 

umiejętności prawidłowej reakcji na 

sygnał werbalny, ćwiczenie umiejętności 

współpracy, utrwalanie w ruchu kształtu 

cyfry 1. 

  „Sensoryczne jedynki” – utrwalanie 

kształtu cyfry 1 na różnych fakturach, 

rozwijanie sprawności manualnej 

nadgarstka, dłoni i palców.  

 Praczki – ćwiczenie koordynacji 

ruchowo-słuchowej, rozwijanie słuchu 

muzycznego. 
 

Piątek Dbam o środowisko  

 Moja planeta – rozwijanie słuchu 

muzycznego, rozwijanie umiejętności 

uważnego słuchania i rozumienia tekstu. 

 „Oszczędzamy wodę” – rozwijanie 

umiejętności eksperymentowania, 

sprawdzania swojej pracy, doskonalenie 

współdziałania.  

  Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 4 – 

zapobieganie powstawaniu płaskostopia, 

rozciąganie i rozluźnianie mięśni. 

 Rozwijanie wyobraźni przestrzennej, 

rozwijanie sprawności grafomotorycznej, 

małej motoryki, spostrzegawczości i 

koordynacji wzrokowo- -ruchowej dzieci. 

 Doskonalenie percepcji wzrokowej, małej 

motoryki i koordynacji wzrokowo-

ruchowej dzieci. 

  „Piłka dmuchana” – gra zespołowa. 

Ćwiczenia oddechowe i artykulacyjne. 

Rozwijanie umiejętności współdziałania. 

 


