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„ W dawnych czasach” 
 

Ślady z przeszłości - 

skały 

 

Zajęcia plastyczno- konstrukcyjne: 
 „Triceratops” z wykorzystaniem papilotek od muffinek 

oraz wytłaczanek po jajkach. 

Rozwijanie mowy i myślenia (społeczno- moralne): 
 „Co wiemy o dinozaurach?” – mapa myśli, wstęp do 

metody projektu, prezentacja zdjęć skamielin – śladów      i 

szkieletów dinozaurów. 

 „Na zamku” – oglądanie albumów, zdjęć/ilustracji 

zamków, pałaców, królów, rycerzy, księżniczek. 

 Słuchanie wiersza Izabelli Klebańskiej Menuet – rozmowa 

na temat wiersza. 

 „Zegary” – zabawa ruchowo-ortofoniczna. 

 

 

Dawne zwierzęta – 

dinozaury 

 

Rozwijanie mowy i myślenia: 
 „Co to za dinozaur?”– wyszukiwanie informacji               

w różnych źródłach, zapoznanie z wybranymi dinozaurami, 

opisywanie ich cechy charakterystycznych, sposobu poruszania 

się i odżywiania. 

 „Znajdź”– zabawa doskonaląca spostrzeganie, utrwalenie 

wiadomości o wyglądzie dinozaurów oraz ich nazw. 

 „Rysujemy dinozaura krok po kroku”, doskonalenie 

sprawności grafomotorycznej, odwzorowywanie. 

 „Szkielety” oraz „Co jadły dinozaury?”- zabawy 

dydaktyczne. dostrzeganie podobieństw, doskonalenie 

koordynacji wzrokowo-ruchowej, percepcji wzrokowej      i 

grafomotoryki, poszerzanie wiedzy na temat dinozaurów. 

Zajęcia ruchowe: 
 Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 23 – doskonalenie 

celności rzutu. 

 

Dlaczego dinozaury 

wyginęły? 

 

Rozwijanie mowy i myślenia (pojęcia matematyczne): 
 Wprowadzenie liczby 10, przeliczanie elementów, 

łączenie grafemu z liczbą elementów, zwrócenie uwagi na 

parzystość i nieparzystość liczb, doskonalenie zdolności 

grafomotorycznych.   

 „Gdzie więcej?” – zajęcia matematyczne, porównywanie 

liczebności zbiorów. 

 „Naj”– szeregowanie dinozaurów od najmniejszego do 



największego. 
 „Największy, najmniejszy”, porównywanie wielkości, 

umieszczanie liczb zgodnie z kolejnością, doskonalenie zdolności 

grafomotorycznych i sprawności manualnej. 
 

Umuzykalnienie: 
 „Nóżka nóżka stop” – zabawa logorytmiczna do utworu 

La Raspa inspirowana metodą Batti Strauss. 

Dawni ludzie  

Zajęcia plastyczno- konstrukcyjne: 
 „Malowidła naskalne”- zajęcia plastyczne, 

malowanie palcami przy użyciu farb. 
 

Zajęcia ruchowe: 
 Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 23 – doskonalenie 

celności rzutu. 

 

Najstarsze cywilizacje 
 

Umuzykalnienie: 
 „Marsz, bieg, podskok”- wykonywanie określonych 

czynności w trakcie odtwarzania muzyki. 

 Utrwalanie poznanych piosenek, taniec w parach do 

muzyki. 

  

Rozwijanie mowy i myślenia (poznawanie przyrody): 
 „Egipt”- praca z obrazkiem, poszukiwanie wspólnego 

mianownika dla ilustracji, dzielenie się wiedzą dzieci na temat 

Egiptu, zapoznanie dzieci z informacjami dotyczącymi 

starożytnego Egiptu. 

 „Piramida”- zabawa konstrukcyjna z użyciem klocków 

drewnianych. 

 „Papirus” – doświadczenie, wykonanie papieru 

czerpanego. 

 „Grecja” – zabawa w skojarzenia. 

 Oglądanie filmu z serii Byli sobie wynalazcy pt. 

Archimedes i Grecy lub czytanie fragmentów książek         o 

starożytnej Grecji, np. mitologii. 

 

 


