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ZIMOWE ŚPIOCHY   „Kto zasypia na zimę? – utrwalenie informacji o zwierzętach 

zasypiających 

 na zimę, rozwijanie myślenia logicznego, poszerzanie 

słownika czynnego dzieci. 

  „Głoski w nazwach” – rozwijanie umiejętności syntezy głosek 

w słowie, przeliczania głosek w słowie, przeliczanie 

liczmanów. „Pięć palców” – przeliczanie do pięciu na zbiorach 

zastępczych. 

  „Poznajemy cyfrę pięć” – ćwiczenie umiejętności klasyfikacji, 

rozwijanie logicznego myślenia, rozpoznawanie cyfry 5, 

rozwijanie sprawności grafomotorycznej, koordynacji 

wzrokowo-ruchowej. 

 Praca z KP2.5a – rozwijanie umiejętności identyfikowania 

cyfry 5, doskonalenie umiejętności przeliczania, rozwijanie 

sprawności grafomotorycznej.  

 Praca z KP2.5b – rozwijanie umiejętności identyfikowania 

cyfry 5, rozwijanie sprawności małej motoryki, sprawności 

mięśni nadgarstka, dłoni i palców. 

ZAPASY NA ZIMĘ  „Zapasy na zimę” – rozwijanie umiejętności przeliczania 

obiektów, dobierania liczmanów do pięciu, ćwiczenie 

sprawności ruchowej. Zagadka – doskonalenie umiejętności 

uważnego słuchania tekstu i wypowiadania się na temat jego 

treści, rozwijanie percepcji słuchowej. 

 Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 12 – rozwijanie ogólnej 

sprawności fizycznej, ruchowej i motorycznej. 

 „Litera y” – doskonalenie umiejętności analizy i syntezy 

sylabowej i głoskowej słowa buty, przeliczanie sylab i głosek 

w słowie, rozwijanie koordynacji wzrokowo--ruchowo-

słuchowej, wprowadzenie litery Y, y.  

 „Chodzimy po y” – ćwiczenie koordynacji ruchowej, 

doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej. „Piszemy y” – 

ćwiczenie koordynacji ruchowej, doskonalenie koordynacji 

wzrokowo- -ruchowej, rozwijanie sprawności 

grafomotorycznej. 

 Praca z KP2.6a – ćwiczenie umiejętności czytania sylab z 

poznanych liter, doskonalenie koordynacji wzrokowo-

ruchowej, rozwijanie sprawności grafomotorycznej. Praca z 

KP2.6b – rozwijanie percepcji wzrokowej, doskonalenie 

koordynacji wzrokowo-ruchowej, rozwijanie sprawności 



grafomotorycznej. 

KTO PRZYLECI DO 

KARMNIKA? 

 Żurawie, Gile – doskonalenie umiejętności uważnego 

słuchania utworu literackiego i wypowiadania się na temat 

jego treści, poszerzanie słownika czynnego dzieci.  

 „Sylabowe kody” – doskonalenie umiejętności odczytywania 

sylab złożonych z poznanych liter, ćwiczenie umiejętności 

dopasowywania sylab do określonych znaczeń i odczytywania 

ich.  

  „Dzięcioł stuka w korę” – ćwiczenie sprawności dużej 

motoryki.  

 „Zimowe ptaki” – praca z W, wypychanie sylwet ptaków i 

ozdabianie ich zgodnie ze wzorem.  

 „Budka dla ptaków” – doskonalenie koordynacji wzrokowo-

ruchowej, ćwiczenie sprawności małej motoryki, mięśni 

nadgarstka, dłoni i palców.  

 Praca z KP2.7a – doskonalenie koordynacji wzrokowo-

ruchowej, ćwiczenie sprawności małej motoryki, mięśni 

nadgarstka, dłoni i palców. Praca z KP2.7b – doskonalenie 

koordynacji wzrokowo-ruchowej, ćwiczenie sprawności małej 

motoryki, mięśni nadgarstka, dłoni i palców, utrwalanie 

kształtu poznanych liter.  

WYPRAWA DO 

KRAINY 

WIECZNEGO 

ŚNIEGU 

 „Dwa bieguny” – doskonalenie umiejętności odczytywania 
mapy świata, poznanie sposobu posługiwania się globusem, 
ćwiczenie umiejętności rozumienia prostych poleceń w języku 
nowożytnym.  

 Śnieg – doskonalenie umiejętności ilustrowania ruchem treści 
utworu literackiego, integrowanie grupy przedszkolnej. 
„Przeciwieństwa” – rozwijanie słownika czynnego dzieci.  

 Pingwin – rozwijanie sprawności dużej motoryki, ćwiczenie 
umiejętności ilustrowania ruchem treści utworu, rozwijanie 
umiejętności współpracy i współdziałania. „Pingwin” – 
rozwijanie wyobraźni, doskonalenie sprawności małej 
motoryki, precyzyjnych ruchów nadgarstka, dłoni i palców.  

 Praca z KP2.8a – doskonalenie percepcji wzrokowej, 
rozwijanie sprawności grafomotorycznej, małej motoryki, 
spostrzegawczości i koordynacji wzrokowo-ruchowej dzieci. 
Praca z KP2.8b – doskonalenie percepcji wzrokowej, małej 
motoryki i koordynacji wzrokowo-ruchowej dzieci. 

 Dzień Pluszowego Misia – zabawy muzyczno-ruchowe z 
pluszowymi przyjacielami. 

POMAGAMY 

ZWIERZĘTOM 

PRZETRWAĆ ZIMĘ 

 „Podajemy sylaby” – doskonalenie umiejętności tworzenia 
słów, ćwiczenie syntezy i analizy sylabowej. Jeżeli ci wesoło – 
rozwijanie sprawności dużej motoryki, doskonalenie 
umiejętności wyrażania emocji ruchem, tańcem i śpiewem.  

 „Jak można wydostać jedzenie spod lodu?” – 



przeprowadzanie własnych zabaw badawczych, stawianie 
hipotez i sprawdzanie ich, poszerzanie wiedzy przyrodniczej. 
„Pożywienie zwierząt” – doskonalenie umiejętności 
odtwarzania rytmów ruchowo – słuchowych, ćwiczenie 
koordynacji wzrokowo-ruchowej, rozwijanie pamięci 
ruchowej.  

 Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 12 – rozwijanie ogólnej 
sprawności fizycznej, ruchowej i motorycznej.  

 Praca z KP2.9a – doskonalenie percepcji wzrokowej, 
rozwijanie sprawności grafomotorycznej, małej motoryki, 
spostrzegawczości i koordynacji wzrokowo-ruchowej, 
poszerzanie zdolności językowych. Praca z KP2.9b – 
doskonalenie percepcji wzrokowej, rozwijanie sprawności 
grafomotorycznej, małej motoryki, spostrzegawczości i 
koordynacji wzrokowo-ruchowej dzieci. „Kącik 
grafomotoryczny” – praca z KP2.10a,b. Utrwalenie kształtu 
liter: d, D, y, Y oraz cyfr od 1 do 5.   

 

 

 


