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,,Zwierzęta na wiejskim podwórku” 

Poniedziałek ZWIERZĘTA WIEJSKIE  Zestaw ćwiczeń porannych zestaw nr 28-

doskonalenie sprawności ruchowej, ćwiczenia z 

elementami rzutu. 

 ,,Powitanie zwierzątek”-ćwiczenia pobudzające 

aparat artykulacyjny.  

 Układanie z kredek liter. 

 Kształtowanie codziennych nawyków higieniczno-

żywieniowych. 

 Słuchanie wiersza S.Kraszewskiego ,,Na wiejskim 

podwórku”-rozpoznawanie i podawanie nazw 

zwierząt mieszkających na wsi oraz ich młodych. 

Praca z KP3. 30 a-ćwiczenia logicznego myślenia, 

doskonalenie zdolności grafomotorycznych, przeli-

czania. ,,Odgłosy zwierząt”-praca z KP3.30 b-

poszerzanie wiedzy dzieci, ćwiczenia w czytaniu, 

budowaniu wypowiedzi. Wprowadzenie litery ,,ł” 

wielkiej i małej, pisanej i drukowanej na podstawie 

wyrazu ,,łata”. 

 Oglądanie filmu edukacyjnego: ,,Na wiejskim 

podwórku”. 

 Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 28-doskonalenie 

czynności podstawowych: chodu, biegu, skoku, 

utrzymywania równowagi. 

Wtorek SKĄD SIĘ BIORĄ JAJKA  ,,Odgłosy z wiejskiego podwórka”-rozpoznawanie 

dźwięków wydawanych przez zwierzęta (płyta CD.) 

 ,,Zwierzęta”-naśladowanie poruszania się różnych 

zwierząt i odgłosów jakie wydają. 

 Rozmowa z dziećmi na temat: ,,Skąd się biorą 

jajka?”. Zapoznanie z cyklem życia kury, ćwiczenia 

logicznego myślenia, poszerzanie wiedzy 

przyrodniczej, rytmy. Praca z KP3.32 a. Z czego 

składa się jajko?-omówienie budowy, poznanie 

znaczenia numerów na jajkach. ,,Ptaki i ich jaja”-

dopasowywanie jaj do ptaków, które je złożyły, 

czytanie globalne, porównywanie wielkości, wagi jaj, 

szukanie różnic i podobieństw między kurą i 

kogutem. Praca z KP3.31-doskonalenie sprawności 

grafomotorycznej, percepcji wzrokowej, 

dekodowania. 

 Kształcenie słuchu muzycznego i koncentracji uwagi 

podczas zabaw przy piosence ,,Dziwne rozmowy”. 

Ćwiczenia aparatu artykulacyjnego. 



Środa 

 

 

 

CZY ŚWINIA TO BRUDNE 

ZWIERZĘ? 

 

 

 

 Jakie potrawy można zrobić z jajek-tworzenie 

książki kucharskiej, rozmowa na temat wartości 

odżywczych jaj. 

 Przypomnienie znanych dzieciom bajek o świnkach. 

Burza mózgów-,,Czym różni się prawdziwe zwierzę 

od świnki z bajki?”. Słuchanie ciekawostek o 

zwierzętach. 

 Zabawa ruchowa z elementem orient-porz: 

,,Wdzięczne zwierzęta”. 

 ,,Zwierzęta z wiejskiego podwórka”-lepienie z 

plasteliny, rozwijanie sprawności manualnej. 

Czwartek PO CO HODUJEMY 

KROWY? 
 Blok zajęć o emocjach-,,Jestem wdzięczny za…”. 

Zabawa w kończenie zdań. 

 ,,Stary Donald farmę miał”-zabawa rozwijająca 

pamięć i sprawność językową. 

 Quiz na temat: ,,Skąd pochodzą produkty mleczne?” 

Określanie smaku, koloru i zapachu różnych 

rodzajów mleka, produkty mleczne i bezmleczne, 

klasyfikacja. Podkreślanie odżywczych wartości 

mleka. Praca z KP3. 33b-poszerzanie wiedzy 

ogólnej, ćwiczenia logicznego myślenia, kodowanie, 

ćwiczenia w czytaniu, doskonalenie zdolności 

grafomotorycznych i percepcji wzrokowej. 

Układanie historyjki obrazkowej we właściwej 

kolejności. 

 Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 28-doskonalenie 

czynności podstawowych: chodu, biegu, skoku, 

utrzymywania równowagi. 

Piątek SKĄD SIĘ BIERZE WEŁNA? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ,,A sio…”-zabawa terapeutyczna. 

 ,,Zaganianie owiec do stada”-manipulacyjna zabawa 

z kulkami waty. 

 ,,Skąd się bierze wełna?”-rozmowa z dziećmi. Poda-

wanie nazw i porównywanie wełnianych produktów, 

określanie i opisywanie wełny po dotyku. ,,Wygania-

my owieczki z zagrody”-motoryczno-matematyczna 

zabawa z kostką. Utrwalanie umiejętności dodawania 

i odejmowania w zakresie 10, kształcenie 

umiejętności rozpoznawania cyfr. 

 Zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa:,,Owiecz-

ka, zagroda, zamiana”. 

 ,,Owieczka”-grupowa praca plastyczna. Rozwijanie 

sprawności manualnej, kształtowanie umiejętności 

pracy w zespole. 

 

 


