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,,Zwierzęta domowe” 

Poniedziałek CZY WSZYSTKIE ZWIERZĘTA SĄ 

DZIKIE? 
 Ćwiczenia poranne zestaw nr 11. Reagowanie 

na sygnał, zabawy orientacyjno-porządkowe 

doskonalące szybkość. 

 Zabawa ,,Ślę uśmiech”-stwarzanie miłej 

atmosfery. 

 Zabawy swobodne-wdrażanie do wspólnej 

zabawy. Zachęcanie dzieci do wymyślania 

zabaw. 

 ,,Zdrowe żywienie”-udział w warsztatach. 

 ,,Zwierzęta domowe”-zajęcia dydaktyczne, 

rozpoznawanie i podawanie nazw zwierząt 

domowych, poszerzanie wiedzy na ich temat i 

środowiska w którym żyją.  

 ,,Zabawy z literką”-wprowadzenie litery ,,d” 

wielkiej i małej, pisanej i drukowanej na 

podstawie wyrazu ,,dom”. Praca z KP2.1a,b 

doskonalenie umiejętności grafomotorycz-

nych, percepcji wzrokowej i słuchowej oraz 

sprawności manualnej. 

 Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 11-

wzmacninie mięśni grzbietu. 

Wtorek ZWIERZĘTA TEŻ MAJĄ SWOJE 

RODZINY 
 ,,Powitanie zwierzątek”, ,,Kocia rozmowa”, 

,,Kocie przysmaki”-ćwiczenia pobudzające 

aparat artykulacyjny. Zapoznanie z wierszem 

,,Kotek” Juliana Tuwima. 

 ,,Zwierzęta do koła”-utrwalanie cech zwierząt 

należących do różnych grup, klasyfikacja, 

poznawanie cech zwierząt należących do 

grupy ptaków, ssaków itd. Ćwiczenia w 

czytaniu i przeliczaniu. Praca z KP2. 2a,b-

rozwijanie umiejętności grafomotorycznych, 

sprawności manualnej, percepcji wzrokowo-

ruchowej oraz wiedzy przyrodniczej i 

ogólnej. 

 Wprowadzenie liczby ,,4”. Poszerzanie 

umiejętności przeliczania i porównywania 

liczebności zbiorów. 

 ,,Moje akwarium”-nauka piosenki. Zabawy 

rytmiczno-ruchowe do utworu (płyta CD). 

Środa PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ,,Zgadnij, jakie zwierzę lubię”-odgadywanie 

nazwy zwierzęcia na podstawie ruchu, 

mimiki, dźwięków. 

 ,,Czy zwierzęta potrafią się komunikować?”-

poszerzanie wiedzy dzieci na temat 

komunikowania się zwierząt, wyjaśnianie 

stereotypów dotyczących zwierząt 

domowych. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 ,,Piękna nasza Polska cała”-w oparciu o 

rozmowy, zagadki słowne, obrazkowe, 

słuchowe usystematyzowanie wiadomości 

dotyczących treści patriotycznych. 

Rozwijanie u dzieci aktywności umysłowej, 

ruchowej, muzycznej. 

 Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 11-

wzmacnianie mięśni grzbietu. 

Czwartek JAK OPIEKOWAĆ SIĘ 

ZWIERZĄTKIEM? 
 Blok zajęć o emocjach-sympatia do zwierząt. 

 Słuchanie wiersza J. Brzechwy ,,Jak 

rozmawiać trzeba z psem?”-rozmowa z 

dziećmi na temat: ,,Jak opiekować się 

własnym zwierzątkiem?”-burza mózgów.  

,,Nowy dom Atosa”-praca z tekstem, 

doskonalenie umiejętności uważnego 

słuchania i wypowiadania się na temat 

utworu, opowiadanie o własnych 

doświadczeniach. Praca z KP2.4b. 

 Zabawa ruchowa z elementem 

czworakowania: ,,Pieski na spacerze”. 

 ,,Moje zwierzątko”-praca plastyczna, 

malowanie plasteliną rozwijanie sprawności 

manualnej (mała motoryka). 

Piątek CZY MIŚ TO TEŻ ZWIERZĘ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zabawa tematyczna: ,,U weterynarza”-

odwołanie się do własnych doświadczeń. 

 ,,Miś o dwóch imionach”-słuchanie 

opowiadania. Rozmowa na temat utworu, 

przypomnienie znanych misiów z bajek dla 

dzieci, porównywanie misia z bajki i 

niedźwiedzia, wyszukiwanie zdrobnień do 

wyrazów związanych z niedźwiedziem. 

 ,,Matematyka z pluszakiem”-doskonalenie 

orientacji w przestrzeni. 

 ,,Jestem misiem”-zabawy w parach, elementy 

edukacji przez ruch Sherborne. 

 ,,Niedźwiadek”-zabawa ruchowo-naśladow-

cza. 

 ,,Naprawiamy misia”-kształtowanie postawy 

poszanowania zabawek na podstawie utworu 

Cz. Janczarskiego. 

 ,,Urządzamy przyjęcie dla lalek”-zabawa 

tematyczna. 

 

 


