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TEMATYKA TYGODNIA: W dawnych czasach 
  

Dzień tygodnia Temat dnia Formy aktywności 

Poniedziałek Ślady z przeszłości- skały 

 

 

  „Co wiemy o dinozaurach?” – mapa myśli, 

wstęp do metody projektu, prezentacja zdjęć 

skamielin – śladów i szkieletów dinozaurów. 

 Praca z KP3.10 – wprowadzenie liczby 10, 

przeliczanie elementów, łączenie grafemu z liczbą 

elementów, zwrócenie uwagi na parzystość i 

nieparzystość liczb, doskonalenie zdolności 

grafomotorycznych. 

 Praca z KP3.11b – doskonalenie zdolności 

grafomotorycznych i percepcji wzrokowej, 

odwzorowywanie. 

Wtorek Dawne zwierzęta - 

dinozaury 
 
  „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” – praca 

z KP3.11a, doskonalenie sprawności 

grafomotorycznej, odwzorowywanie. 
 „Szkielety” oraz „Co jadły dinozaury?”- 

zabawy dydaktyczne z wykorzystaniem KP3.12a, 

dostrzeganie podobieństw, doskonalenie koordynacji 

wzrokowo-ruchowej, percepcji wzrokowej i 

grafomotoryki, poszerzanie wiedzy na temat 

dinozaurów. 
  Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 23 – 

doskonalenie celności rzutu. 

 

Środa Dlaczego dinozaury 

wyginęły? 

 

•  „Dlaczego dinozaury wyginęły?” – burza 

mózgów, podawanie przez dzieci hipotez, próby ich 

formułowania i wypowiadania na forum grupy. 

• „Wulkan” – zabawa badawcza z 

wykorzystaniem sody i octu. 

• „Nóżka nóżka stop” – zabawa logorytmiczna 

do utworu La Raspa inspirowana metodą Batti 

Strauss. 

• Zajęcia plastyczne „Triceratops” z 

wykorzystaniem papilotek od muffinek oraz 

wytłaczanek po jajkach. 

 

Czwartek Dawni ludzie  

  Rozmowa o praprzodkach człowieka- 



porównywanie obrazków- wskazywanie różnic i 

podobieństw. 

  „Czym się zajmowali ludzie dawno temu?” - 

giełda pomysłów, poszerzanie wiedzy. 

  „Gdzie więcej?” – zajęcia matematyczne, 

porównywanie liczebności zbiorów. 

  „Naj”– szeregowanie dinozaurów od 

najmniejszego do największego. - „Największy, 

najmniejszy”, praca z KP3.12b – porównywanie 

wielkości, umieszczanie liczb zgodnie z kolejnością, 

doskonalenie zdolności grafomotorycznych i 

sprawności manualnej. 

 Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 23 – 

doskonalenie celności rzutu. 

 

 

Piątek Najstarsze cywilizacje • „Egipt”- praca z obrazkiem, poszukiwanie 

wspólnego mianownika dla ilustracji, dzielenie się 

wiedzą dzieci na temat Egiptu, zapoznanie dzieci z 

informacjami dotyczącymi starożytnego Egiptu. 

•  Praca z KP3.13a – doskonalenie sprawności 

grafomotorycznej, kodowanie, dekodowanie.. 

•  „Grecka waza” – praca z KP3.13b, 

doskonalenie zdolności grafomotorycznych. 

• „Malowidła naskalne”- zajęcia plastyczne, 

malowanie palcami przy użyciu farb. 

 

 

 


