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Poniedziałek  MOJA MAMA „Jaka jest moja mama?” – rozmowa 

kierowana. Poszerzanie słownika czynnego 

dzieci o skojarzenia ze słowem „mama”, 

doskonalenie umiejętności wypowiadania 

się na określony temat, czekania na swoją 

kolej.  

 „Znajdź mamę” – doskonalenie orientacji w 

schemacie ciała, ćwiczenie umiejętności 

rozpoznawania niektórych liter, rozwijanie 

współpracy.  

 „Co lubię robić z mamą?” – rozwijanie 

sprawności motorycznej, ćwiczenie 

umiejętności interpretowania opowieści 

ruchem, rozwijanie ekspresji twórczej.  

Praca z KP4.24a – doskonalenie umiejętności 

postępowania według instrukcji, rozwijanie 

umiejętności rozpoznawania liter i czytania 

prostych wyrazów, rozwijanie koordynacji 

wzrokowo-ruchowej. Praca z KP4.24b – 

doskonalenie percepcji wzrokowej, 

rozwijanie sprawności grafomotorycznej. 

Wtorek MÓJ TATA Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 36 – 

rozwijanie aktywności ruchowej, sprawności 

fizycznej i koordynacji.  

 Mój tato – rozwijanie umiejętności 

uważnego słuchania utworu i rozumienia 

jego treści, wypowiadania się na zadany 

temat, rozwijanie pamięci słuchowej.  

„Jaki jest mój tata?” – rozmowa kierowana. 

Poszerzanie słownika czynnego dzieci o 

skojarzenia ze słowem „tata”, doskonalenie 

umiejętności wypowiadania się na określony 

temat, czekania na swoją kolej. 

„Mój tata w pracy” – twórcza praca 

plastyczna. Rozwijanie motoryki małej, 

prawidłowego chwytu pisarskiego, 

koordynacji wzrokowo-ruchowej. 

Praca z KP4.25a – doskonalenie percepcji 

wzrokowej, sprawności manualnej, 



ko�ordynacji wzrokowo-ruchowej. Praca z 

KP4.25b – doskonalenie umiejętności 

rozpoznawanie liter, kształtowanie 

sprawności manualnej. 

Środa BRAT I SIOSTRA „Niech zamienią się miejscami….” – 

rozwijanie umiejętności współpracy, 

integracja grupy.  

„Rodzina” – doskonalenie umiejętności 

ilustrowania ruchem treści opowiadania, 

ćwiczenie orientacji w schemacie ciała. 

 „Maskotki” – twórcza praca plastyczna. 

Rozwijanie motoryki małej, prawidłowe�go 

chwytu pisarskiego, koordynacji wzrokowo-

ruchowej.  

 Zabawy muzyczno-ruchowe do poznanych 

piosenek – doskonalenie umiejętności 

wyrażania muzyki ruchem, rozwijanie 

sprawności motorycznej. 

„Fotografia” – doskonalenie umiejętności 

teatralnych i dramowych.  

Praca z KP4.26a – doskonalenie umiejętności 

postępowania według instrukcji, rozwijanie 

umiejętności rozpoznawania liter i czytania 

prostych wyrazów, rozwijanie koordynacji 

wzrokowo-ruchowej, ćwiczenie umiejętności 

grafomotorycznych. Praca z KP4.26b – 

doskonalenie umiejętności rozpoznawania 

emocji i wy�powiadania się na temat ich 

przyczyn, rozwijanie umiejętności 

kontynuowania rytmów. 

Czwartek Z RODZINĄ NAJLEPIEJ „Rodzina” – rozmowa kierowana o rodzinach 
dzieci, poszerzanie słownika czynnego 
dzieci, doskonalenie umiejętności 
posługiwania się w zabawie zwrotami  
z języka angielskiego. 
 
„Podskocz, jeśli usłyszysz głoskę…” – 
rozwijanie kompetencji językowych poprzez  
analizę i syntezę głosek i sylab w słowach, 
rozwijanie słuchu fonematycznego.  
 
„Scenka rodzinna” – rozwijanie umiejętności 
dramowych i teatralnych, wyrażania myśli 
gestem, rozwijanie sprawności motorycznej, 
ćwiczenie umiejętności interpretowania 



opowieści ruchem, rozwijanie ekspresji 
twórczej.  
 
Praca z KP4.27a – rozwijanie umiejętności 
rozpoznawania liter i czytania prostych  
wyrazów, rozwijanie koordynacji 
wzrokowo-ruchowej, ćwiczenie 
umiejętności  
grafomotorycznych. Praca z KP4.27b – 
rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, 
doskonalenie sprawności małej motoryki. 

Piątek PIKNIK RODZINNY Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 36 – 

rozwijanie aktywności ruchowej, 

mu�zycznej, artystycznej.  

„Jedziemy na wycieczkę z rodziną”; „Piknik z 

rodziną”– rozwijanie umiejętności analizy 

głosek, doskonalenie pamięci słuchowej, 

rozwijanie zasobu słownictwa, rozwijanie 

współpracy, umiejętności czekania na swoją 

kolej. 

 „Co mam w koszu?” – ćwiczenie 

umiejętności polisensorycznego 

rozpoznawania przedmiotów, poszerzanie 

słownika czynnego o wyrazy związane z 

piknikiem.  

 „Letni piknik” – doskonalenie umiejętności 

konstrukcyjnych, rozwijanie fantazji i 

wyobraźni, rozwijanie umiejętności 

społecznych, współdziałania w grupie. 

 


