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NASI PUPILE Rozwijanie mowy i myślenia: 

  ,,D jak deska” – doskonalenie umiejętności analizy i syntezy 
sylabowej i głoskowej słowa deska, przeliczanie sylab i głosek           
w słowie, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-
słuchowej, wprowadzenie litery D, d. 

Rozwijanie mowy i myślenia: 

 „W jaki sposób poruszają się zwierzęta domowe?” – 
doskonalenie umiejętności odczytywanie symboli, korzystania   
z różnych źródeł informacji, wdrażanie do samodzielnej nauki.  

 „Patyczki” – dwiczenie umiejętności globalnego czytania imion, 
doskonalenie małej motoryki, dwiczenie własnego podpisu. 

 „Spacerujemy jak nasi pupile” – rozwijanie sprawności 
motorycznej, doskonale�nie umiejętności parateatralnych.  

 „Gdzie mieszkają nasze zwierzęta?” – rozmowa kierowana. 
Poszerzanie słownika czynnego dzieci o nazwy związane             
z mieszka�niami zwierząt domowych, doskonalenie 
umiejętności wypowiadania się na okre�ślony temat, czekania 
na swoją kolej. 

PŁYWA, CHODZI, 

LATA, PEŁZA 
Zajęcia ruchowe: 

 Zestaw dwiczeo gimnastycznych nr 11 – wzmacnianie mięśni 
grzbietu. 

Rozwijanie mowy i myślenia: 

 ,,Cztery łapy zwierząt” – dwiczenie umiejętności klasyfikacji, 
rozwijanie logicznego myślenia, rozpoznawanie cyfry 4, 
rozwijanie sprawności grafomotorycznej, koordynacji 
wzrokowo-ruchowej.  

 „Czwarty podskakuje” – doskonalenie umiejętności 
posługiwania się liczebnikami porządkowymi, rozwijanie 
sprawności ruchowej.  

  Praca z KP2.2b – rozwijanie umiejętności tworzenia zbiorów, 
rozwijanie umiejętności zapisywania cyfry 4, doskonalenie 
małej motoryki, dwiczenie prawidłowego chwytu pisarskiego. 

JAK DBAĆ O 

ZWIERZĘTA? 
Zajęcia plastyczno- konstrukcyjne: 

 „Nasze koty” – przestrzenna praca plastyczna. Rozwijanie 
umiejętności konstru�owania figury kota z różnych materiałów, 
doskonalenie koordynacji wzrokowo- -ruchowej oraz 
sprawności małej motoryki. 

Rozwijanie mowy i myślenia: 

 ,,Dbamy o nasze psy” – rozwijanie sprawności ruchowej, 
wyrażania emocji ru�chem, doskonalenie współpracy, 
utrwalenie informacji      o konieczności dbania o zwierzęta 
domowe, dwiczenie rozumienia poleceo w języku obcym. 

 ,,Szczeniak” – doskonalenie umiejętności rozumienia treści 
utworu literackiego, dwiczenie umiejętności określania głoski    



w nagłosie i wygłosie, doskonalenie sprawności narządów 
artykulacyjnych i aparatu mowy. 

U WETERYNARZA Rozwijanie mowy i myślenia: 

 Jaki powinien byd weterynarz?” – poszerzanie słownika 
czynnego dzieci o przymiotniki określające weterynarza.  

 „Koty na drabinie” – rozwijanie sprawności motorycznej dzieci, 
doskonalenie umiejętności parateatralnych, dwiczenie 
umiejętności odróżniania świata realnego od fikcji. 

Zajęcia plastyczno- konstrukcyjne: 

 ,,Weterynarz” – praca plastyczna wyklejana plasteliną. 
Rozwijanie sprawności ma�łej motoryki, dwiczenie mięśni 
nadgarstka, dłoni           i palców, rozwijanie ekspresji twórczej. 

DZIEŃ 

PLUSZOWEGO 

MISIA 

Rozwijanie mowy i myślenia: 

 ,,Nasze misie – podobne czy różne?” – rozwijanie umiejętności 
klasyfikacji, dwi�czenie umiejętności współpracy, poszerzanie 
słownika czynnego, odczytywanie globalne wyrazów 
niedźwiedź i miś, doskonalenie umiejętności rozumienia 
pro�stych pojęd w języku angielskim. „Opowieśd o przygodach 
misiów” – poszerzanie słownika czynnego, doskonalenie 
umiejętności czekania na swoją kolej. 

Zajęcia ruchowe: 

 Zestaw dwiczeo gimnastycznych nr 11 – wzmacnianie mięśni 
grzbietu. 

 


