
 

 

SZCZEGÓŁOWA TEMATYKA ZAJĘĆ 

Grupa II ,,Misie” 

07.12-11.12.2020r. 

 „KIM BĘDĘ, GDY DOROSNĘ?” 

 
 

Każdy z nas swój 

zawód ma 

 

Zajęcia plastyczno- konstrukcyjne: 

 „Ja w przyszłości” – praca plastyczna, rysowanie siebie za 

dwadzieścia lat, przewidywanie miejsca pracy, wykonywanego 

zawodu. -Klasyfikacja rysunków, szukanie cech wspólnych 

różnych zawodów. 

 

Rozwijanie mowy i myślenia (społeczno- moralne): 

 „Czym są obowiązki?” – rozmowa o obowiązkach dzieci    

i dorosłych, swobodne wypowiedzi na temat miejsca pracy 

rodziców. 

 Zawody – praca z wierszem, czytanie globalne nazw 

zawodów, przedstawianie zawodów i ich atrybutów na rysunku. 

 „Zawody rodziców” – zabawa dydaktyczna. 

 „Jaki to zawód” – kalambury. 

 

 

 

Nowoczesne zawody 

 

Rozwijanie mowy i myślenia: 

 Poznanie zawodów przyszłości i zawodów, w których 

używane są roboty. 

 „Marsz robotów” – zabawa ruchowa. 

 „Robotyczny język” – analiza słuchowa wyrazów. 

 Wprowadzenie litery R, r, ćwiczenie percepcji wzrokowej  

i słuchowej. Doskonalenie sprawności manualnej                i 

grafomotoryki. 

 „Jakie znamy roboty?” – dyskusja na temat robotów 

wykorzystywanych w różnych dziedzinach i ich użyteczności. 

 

Zajęcia ruchowe: 

 Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 14 – rozwijanie 

ekspresji ruchowej. 

 

 

Zbudujmy coś razem 

 

Rozwijanie mowy i myślenia (pojęcia matematyczne): 

 Praca z KP2.16a – dostrzeganie cech wielkościowych, 

doskonalenie grafomotoryki. 

 „Mierzenie stopami i krokami” – zabawa matematyczna. 

Porównywanie liczb. 

 „Wieża” – układanie wieży z opakowań po serkach 

i jogurtach, odczytywanie symboli, przeliczanie elementów.   

 „Guziki” – zabawa matematyczna, klasyfikowanie, 

układanie rytmów. 



 

 

Umuzykalnienie 

  Zawody – nauka piosenki. 

 „Dźwięki zawodów” – zabawa fabularyzowana, 

naśladowanie dźwięków. 

 

 

 

Dawne zawody 

 

Zajęcia plastyczno- konstrukcyjne: 

 „Drzewo z guzików” – zabawa plastyczna, rozwijanie 

ekspresji twórczej. 

 „Sznurki i dziurki”, „Ozdobiony dywan” – doskonalenie 

motoryki małej. 

Zajęcia ruchowe: 

 Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 14 – rozwijanie 

ekspresji ruchowej. 

 

Kim mogę być? 

 

Umuzykalnienie: 

 Praczki – zabawa do piosenki. 

 Zawody – wspólne śpiewanie piosenki. 

 „Stop, gdy słyszę r” – zabawa muzyczno-ruchowa, 

doskonalenie słuchu fonemowego i reakcji na sygnał. 

 

 

Rozwijanie mowy i myślenia (poznawanie przyrody): 

 „Zawodowe zgadnij, kto to” – zabawa dydaktyczna 

rozwijająca umiejętność logicznego myślenia                       i 

formułowania precyzyjnych pytań. 

 Wyjście do ogrodu przedszkolnego. Zachęcanie do 

przebywania na powietrzu bez względu na pogodę, 

dostosowywanie ubrania do warunków atmosferycznych, 

obserwacje przyrodnicze. 

 


