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DZIEŃ W SZKOLE TAŃCA  Krakowiaczek – przedszkolaczek – 
kształtowanie poczucia rytmu, 
wyobraźni muzycznej i ekspresji 
słuchowej.  

 „Nogi i nóżki” – rozwijanie 
umiejętności odczytywania kodów 
według instrukcji, rozwijanie 
sprawności językowej, tworzenie 
wyrazów pokrewnych.  

  „Roztańczone N n” – doskonalenie 
słuchu fonetycznego, ćwiczenie 
umiejętności określania głoski w 
nagłosie i wygłosie, ćwiczenie 
umiejętności prawidłowej reakcji na 
sygnał werbalny, integracja grupy.  

 „N jak noga” – doskonalenie 
umiejętności analizy i syntezy 
sylabowej oraz głoskowej słowa noga, 
przeliczanie sylab i głosek w słowie, 
rozwijanie koordynacji 
wzrokowo−ruchowo−słuchowej, 
wprowadzenie litery N n.  

 Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 22 
– rozwijanie sprawności ruchowej, 
doskonalenie umiejętności 
muzycznych.  

 Praca z KP3.5a i b – doskonalenie 
percepcji wzrokowej, ćwiczenie 
umiejętności czytania prostych 
wyrazów, doskonalenie słuchu 
fonematycznego, rozwijanie 
koordynacji wzrokowo-ruchowej i 
sprawności mięśni nadgarstka, dłoni i 
palców. 

W CZYM NA BAL?  
 „Takie same szale” – doskonalenie 

umiejętności mierzenia długości 
tkaniny różnymi sposobami.   

 Kaczki – doskonalenie umiejętności 
słuchanie wiersza i wypowiadania się 
na temat jego treści, wdrażanie dzieci 
do rozumienia żartów językowych, 
doskonalenie umiejętności 
odróżniania świata fikcji od 
rzeczywistości, poszerzanie słownika 
czynnego dzieci o wyrazy: krawcowa, 



szewc.  
 „Ścieżka krawiecka” – rozwijanie 

koordynacji ruchowo-słuchowej, 
doskonalenie sprawności ruchowej 
(skoczności), utrwalenie umiejętności 
przeliczania i rozpoznawania cyfr.  

 „Na które pole?” – doskonalenie 
umiejętności posługiwania się 
liczebnikami porządkowymi, 
rozwijanie zdolności współpracy i 
sprawności dużej motoryki.  

 „Poznajemy liczbę dziesięć” – 
rozwijanie koordynacji wzrokowo-
ruchowej, ćwiczenie umiejętności 
kreślenia liczby 10, wprowadzenie 
liczby 10.  

 Praca z KP3.6a i 6b – doskonalenie 
umiejętności przeliczania obiektów i 
tworzenia zbiorów 10-elementowych, 
rozwijanie percepcji wzrokowej, 
ćwiczenie sprawności 
grafomotorycznej, doskonalenie 
umiejętności pisania po śladzie i 
samodzielnie liczby 10, usprawnianie 
małej motoryki. 

Z WIZYTĄ U FRYZJERA  . „Mamy różne fryzury” – doskonalenie 
umiejętności klasyfikacji, rozwijanie 
umiejętności definiowania zbiorów, 
wdrażanie dzieci do posługiwania się 
językiem angielskim w codziennych 
sytuacjach, poszerzanie słownictwa 
czynnego o wyrazy: brunet; brunetka; 
blondyn; blondynka; kręcone, proste 
włosy itp.  

 Głowa, ramiona, kolana, pięty – 
zabawa ruchowa do piosenki. 
Doskonalenie umiejętności orientacji 
w schemacie ciała, ćwiczenie 
wykorzystania języka angielskiego w 
zabawie, integracja grupy, 
wytwarzanie atmosfery 
bezpieczeństwa.  

 „Najpiękniejsza fryzura” – kolaż, praca 
plastyczna. Rozwijanie wrażliwości 
estetycznej, wyobraźni i fantazji, 
doskonalenie sprawności motorycznej, 
rozwijanie koordynacji wzrokowo-
ruchowej.  

 „Bal u fryzjera” – ćwiczenie zdolności 
ilustrowania symbolami treści 
opowiadania, doskonalenie 
umiejętności przeliczania obiektów, 
ćwiczenie umiejętności dodawania i 



odejmowania w zakresie 10. 
 Praca z KP3.7a i 7b – rozwijanie 

percepcji wzrokowej, sprawności 
grafomotorycznej, doskonalenie małej 
motoryki, koordynacji wzrokowo-
ruchowej, utrwalenie prawidłowego 
chwytu pisarskiego. 

KARNAWAŁ NA ŚWIECIE  Wycieczka do Włoch” – doskonalenie 
umiejętności odtwarzania ruchu, 
rozwija�nie sprawności motorycznej, 
poszerzanie wiedzy o świecie. „Podróż 
gondolą” – utrwalenie umiejętności 
posługiwania się liczebnikami 
porządkowymi w zakresie 1−5.  

  „Co się tam ukryło?” – poszerzanie 
słownika czynnego dzieci o wyrazy 
związane z karnawałem, doskonalenie 
percepcji wzrokowej, ćwiczenie 
pamięci wzrokowej.  

 „Maska wenecka” – doskonalenie 
umiejętności odczytywania i 
interpretowania instrukcji, 
doskonalenie umiejętności 
ukazywania emocji, rozwijanie 
sprawności małej motoryki.  

 Praca z KP3.8a i 8b – doskonalenie 
umiejętności przeliczania głosek w 
prostych słowach i odczytywania 
symboli, rozwijanie sprawności 
manualnej i grafomotorycznej oraz 
koordynacji wzrokowo-ruchowej. 

CZAS NA BAL!  Ukryte słowa” – ćwiczenie 
umiejętności wyszukiwania wspólnych 
elementów podobnych słów, 
doskonalenie percepcji wzrokowej, 
rozwijanie umiejętności 
rozpoznawania niektórych liter, 
doskonalenie słuchu fonemowego. 
„Tańce na świecie” – poszerzanie 
wiedzy o niektórych zwyczajach 
karnawałowych na świecie.  

  „Tworzymy kolory” – rozwijanie 
myślenia przyczynowo-skutkowego, 
doskonale�nie umiejętności 
argumentowania i zdolności dedukcji, 
ćwiczenie sprawności małej motoryki, 
wykorzystywanie słownictwa z języka 
angielskiego w codziennych 
aktywnościach.  

 „Szale w karnawale” – doskonalenie 
koordynacji wzrokowo-ruchowej, 
rozwijanie sprawności manualnej, 
rozwijanie fantazji i wyobraźni. Zestaw 



ćwiczeń gimnastycznych nr 22 – 
rozwijanie aktywności ruchowej, 
muzycznej, artystycznej.  

 Praca z KP3.9a i 9b – rozwijanie 
umiejętności tworzenia sensownych 
zbiorów, doskonalenie umiejętności 
definiowania, rozwijanie sprawności 
grafomotorycznej i manualnej, 
koordynacji wzrokowo-ruchowej, 
małej motoryki. 

 


