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,,Bale, bale w karnawale” 

Poniedziałek CZAS NA BAL  Zestaw ćwiczeń porannych zestaw nr 22-

ćwiczenia dużych partii mięśni, zabawa bieżna z 

naśladowaniem, zawody w skokach obunóż w dal 

z miejsca. 

 Zabawa integracyjna ,,Ślę uśmiech”. 

 ,,Jak przygotować się na bal?”-opowieść ruchowa 

,,Idziemy na bal”. 

 Wprowadzenie litery ,,n” wielkiej i małej, pisanej 

i drukowanej na podstawie wyrazu ,,nos”. 

Doskonalenie analizy i syntezy słuchowej, 

czytanie sylab. Utrwalenie grafemu litery ,,N”. 

Praca z W5 i W20a. 

 Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 22-rozwijanie 

aktywności ruchowej, muzycznej i artystycznej. 

 Bal-zabawa karnawałowa w grupie, tańce, 

konkursy. 

Wtorek TAŃCZYMY Z DZIEĆMI  

Z CAŁEGO ŚWIATA 
 Blok zajęć o emocjach-radość. ,,Taniec radości”, 

,,Powtórz mój taniec”-zabawy taneczne. 

 Wprowadzenie liczby ,,0” z wykorzystaniem 

KP3. 8a-utrwalenie grafemu liczby ,,0”, 

przeliczanie elementów, łączenie grafemów liczb 

z odpowiednikami symbolicznymi. Praca KP3.8b-

przeliczanie elementów, rytmy. 

 ,,Na świecie”-zabawy ruchowe inspirowane 

tańcami z różnych stron świata. Zapoznanie z 

prostymi figurami tanecznymi. 

Środa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARNAWAŁ- 

-CO TO TAKIEGO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem KP37-

odczytywanie sylab i wyrazów. 

 Słuchanie wiersza Agnieszki Frączek ,,Bal 

przebierańców”. Burza mózgów ,,Co to jest 

karnawał?” Ćwiczenia twórczego myślenia. 

Próby definiowania pojęć. ,,Czyje to rekwizyty?”-

zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem KP3. 9b 

ćw.1-doskonalenie logicznego myślenia. 

 ,,Karnawałowa maska”-wycinanie nożyczkami. 

Doskonalenie sprawności manualnej. Rozwijanie 

pomysłowości i inwencji twórczej. 

 



Czwartek JAK SIĘ 

PRZYGOTOWYWALIŚMY  

DO BALU? 

 ,,Dziwne słowa”-wprowadzenie homonimów. 

Homonimy-zabawa dydaktyczna z wykorzysta-

niem KP3. 9b ćw.2. 

 Zabawa taneczna do piosenki ,,Boogie woogie”. 

 Praca z obrazkiem ,,Karnawał”-zapoznanie z 

karnawałem w różnych miejscach świata, 

poszerzanie słownika czynnego o przymiotniki, 

dostrzeganie podobieństw i różnic między 

ilustracjami. 

 Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 22-rozwijanie 

aktywności ruchowej, muzycznej i artystycznej. 

 

Piątek KARNAWAŁOWE STROJE 

I PRZEBRANIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ,,Gdzie stanąć?”-zabawa dydaktyczna doskonalą-

ca porównywanie i spostrzeganie koloru włosów. 

 ,,Wirujące serpentyny”-ćwiczenia oddechowe. 

 ,,Fryzura na bal”-doskonalenie motoryki małej. 

 ,,Za kogo?”-swobodne wypowiedzi dzieci 

dotyczące strojów karnawałowych przedstawio-

nych na ilustracjach. Zachęcanie do budowania 

poprawnych gramatycznie wypowiedzi na podany 

temat. Rozwijanie ekspresji językowej. 

 ,,Bal”-praca z KP3.9a, doskonalenie motoryki 

małej, analizy wzrokowej, doskonalenie 

umiejętności przeliczania, percepcji wzrokowej i 

zdolności grafomotorycznych. 

 ,,Bal karnawałowy w przedszkolu”-rysowanie 

mazakami. Rozwijanie sprawności manualnej i 

umiejętności przedstawiania wiedzy o świecie w 

pracach plastycznych. 

 

 


