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Poniedziałek UCZYMY SIĘ WYRAŻAĆ EMOCJE

Wrażenia i uczucia – doskonalenie
umiejętności uważnego słuchania utworu i
wypowiadania się na temat jego treści,
utrwalenie informacji dotyczących
rozpoznawania emocji innych.
„Nastroje z opowiadania” – praca plastyczna
malowana farbami. Doskonalenie
umiejętności wyrażania uczuć w
niewerbalny sposób, stosowanie się do
instrukcji słownej, rozwijanie motoryki
małej, prawidłowego chwytu pisarskiego,
koordynacji wzrokowo-ruchowej.
„Ułóż zdanie z tym słowem” – rozwijanie
umiejętności tworzenia zdań na określony
temat, poszerzanie słownika czynnego,
ćwiczenie umiejętności przeliczania słów w
zdaniach.
„Lustro emocji” – rozwijanie umiejętności
wyrażania emocji ruchem, doskonalenie
umiejętności odtwarzania mimiki,
rozwijanie empatii.

Wtorek

W PŁACZU NIE MA NIC ZŁEGO

„Dokończ zdanie” – poszerzanie słownictwa
dzieci, doskonalenie umiejętności czekania
na swoją kolej.
Prawdziwych przyjaciół poznaje się w
biedzie – doskonalenie umiejętności
uważnego słuchania utworu i wypowiadania
się na temat jego treści, doskonalenie
percepcji słuchowej, rozwijanie wrażliwości
i empatii, poszerzanie słownika czynnego.
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 35 –
rozwijanie siły i sprawności.
„Ukryte słowa” – ćwiczenie umiejętności
wyszukiwania wspólnych elementów
podobnych słów, doskonalenie słuchu
fonemowego, ćwiczenie umiejętności
określania głosek w nagłosie, wygłosie i
śródgłosie.
Praca z KP4.21a – rozwijanie empatii,

rozwijanie sprawności manualnej. Praca z
KP4.21b – doskonalenie umiejętności
rozpoznawania i podawania nazw emocji
innych, rozwijanie koordynacji wzrokoworuchowej.
Środa

OSWAJAMY SIĘ Z CIEMNOŚCIĄ

Czarna jama – doskonalenie umiejętności
uważnego słuchania utworu i wypowiadania
się na temat jego treści, doskonalenie
percepcji słuchowej, rozwijanie logicznego
myślenia, poszerzanie słownika czynnego.
„Co widzisz w ciemności?” – poszerzanie
słownika czynnego dzieci, rozwijanie
współpracy, uwrażliwianie dzieci na
potrzeby innych.
„Budujemy czarną jamę” – rozwijanie
zainteresowań konstrukcyjnych,
doskonale nie współpracy, doskonalenie
koordynacji wzrokowo-ruchowej,
sprawności grafomotorycznej.
Praca z KP4.22a – doskonalenie koordynacji
wzrokowo-ruchowej, sprawności
grafomotorycznej, ćwiczenie prawidłowego
chwytu pisarskiego.

Czwartek

JAK POZBYĆ SIĘ STRACHU?

„Piórka naszych uczuć” – rozwijanie
umiejętności wyrażania emocji za pomocą
rekwizytów, rozwijanie ekspresji ruchowej,
doskonalenie umiejętności występowania
przed publicznością.
„Tajemnicza przesyłka”– kształtowanie
wrażliwości, rozwijanie fantazji i
wyobraźni, rozwijanie świadomości
własnych emocji, stanów uczuciowych,
kształtowanie umiejętności budowania
wypowiedzi na określony temat.
„Stonoga” – doskonalenie umiejętności
postępowania według instrukcji, ćwiczenie
umiejętności rozgrywania gier planszowych,
rozwijanie odporności emocjonalnej,
doskonalenie współpracy.
Praca z KP4.22b – rozwijanie umiejętności
odczytywania symboli, doskonalenie
percepcji wzrokowej, rozwijanie sprawności
grafomotorycznej. Praca z KP4.23a
– rozwijanie sprawności motoryki małej,

prawidłowego chwytu pisarskiego.
Piątek

MUZYCZNE OPOWIEŚCI

Comedians galop – ćwiczenie pamięci
słuchowej dzieci, rozwijanie słuchu
muzycznego, formułowanie zdań złożonych
na określony temat, poszerzanie słownika
czynnego o wyrażenia związane ze stanami
emocjonalnymi.
5. „Lustra” – rozwijanie umiejętności
dramowych i teatralnych, wyrażania swoich
myśli gestem, odróżniania fikcji od
rzeczywistości, rozwijanie koordynacji
ruchowej.
„Ilustrujemy ruchem” – rozwijanie ekspresji
ruchowej, doskonalenie umiejętności
wyrażania dźwięków za pomocą ruchu,
rozwijanie wrażliwości muzycznej.
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 35 –
rozwijanie sprawności motorycznej.
Praca z KP4.23b – ćwiczenie koordynacji
wzrokowo-ruchowej, doskonalenie
sprawności motoryki małej, rozwijanie
wyobraźni.

