
Załącznik nr 9 

TYGODNIOWY PLAN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNCH  

Temat kompleksowy: Co zwierzęta i ptaki robią jesienią 

Dzień 

Tygodnia/ 
Data  

 

Temat zajęć 
 

Obszar Fizyczny 
 

Obszar Emocjonalny 
 

Obszar Społeczny 
 

Obszar Poznawczy 

 

Pon. 
12.10.2020r. 

(30 min.) 

 

 

Las i jego mieszkańcy 
 

omówienie tematu 

Zabawa naśladowcza pt. 

,,Zwierzęta w lesie’’ 

( obserwacja lisa, jeża i 

wiewiórki) 

 

 

 Oglądanie książeczek ilustrowanych, 

wyszukiwanie i wskazywanie 

zwierząt mieszkających w lesie        

( lis, jeż, wiewiórka )    
Wiewiórka liczy orzeszki – zabawa 

matematyczna - tworzenie zbiorów 

trzyelementowych 

Wt. 
13.10. 2020r. 

( 30 min.) 

Kto zasypia zimą, a kto 

nie? 
 

omówienie tematu 

 

 

 

Słuchanie i nauka piosenki 

pt. ,, Stary niedźwiedź 

mocno śpi’’ – naśladowanie 

ruchem, odczuwanie 

nastroju piosenki  

 Kto zasypia a kto nie? – 

wyszukiwanie obrazków zwierząt, 

które zasypiają ( niedźwiedź, jeż)     

a które nie ( zając, wiewiórka) 

Śr. 
14.10.2020r. 

(30 min.) 

 

Domy zwierząt 

 
omówienie  tematu 

Idzie jeż, skacze zająć … 

zabawa rytmiczno- ruchowa 

z wykorzystaniem 

instrumentów perkusyjnych 
 

 

 Wykonanie pracy 

plastycznej pt. ,, 

Ruda wiewiórka’’ – 

praca grupowa 

 

Czw. 
15.10.2020r. 

(30 min.) 

 

Poznajemy ptaki 

 
omówienie tematu 

  
 

 

Słuchanie odgłosów ptaków 

– ptaki, których śpiew jest 

przyjemny ( sikorka, gil) a 

który jest dla mnie straszny 

( kruk, jastrząb)  

 Wykonanie twórczej pracy 

plastycznej pt. ,, Ptaki cudaki’   

Pt. 
16.10.2020r. 

(30 min.) 

 

Zwierzęta i ptaki 

przygotowują się do 

zimy 

 
omówienie tematu 

Lecą ptaki  -zabawa 

ortofoniczna, ruchowa – 
 Wspólna obserwacja 

przelatujących 

ptaków w ogrodzie 

przedszkolnym – 

czy odlatują czy nie 

’ 

  



ZABAWY DYDAKTYCZNE DLA POMOCY NAUCZYCIELA 

Dzień tygodnia/ Data Grupa Motylki Grupa Ważki Grupa Kaczuszki Grupa Pszczółki Grupa Rybki 

Poniedziałek 

12.10.2020r. 

(30 min.) 

 

- Zabawa pt. ,, Stary 

Niedźwiedź mocno śpi’’ 

- Zabawy naśladowcze 

-  Zabawy w kole  

- Program aktywności 

Knillów  

- Zabawa pt. ,,Baloniku 

nasz malutki” 

- Zabawy na świeżym 

powietrzu 

- Program aktywności  

Knillów  

- Zabawy paluszkowe 

 - Program aktywności  

Knillów  

- Zabawy paluszkowe 

Wtorek 

13.10.2020r. 

(30 min.) 

 

- Zabawa pt. ,, Na dywanie 

siedzi jeż’’ 

- Słuchanie opowiadania 

- Zabawy konstrukcyjne 

- Zabawy paluszkowe  

- Zabawy naśladowcze 

- Układanki, wkładanki 

- Program aktywności  

Knillów  

- masażyki dzieicęce 

- Program aktywności  

Knillów 

- Masażyki dziecięce 

Środa 

14.10.2020r. 

(30 min.) 

 

- Masażyki dziecięce   

- Zabawa pt. ,, Chodzi lisek 

koło drogi’’ 

- Zabawa pt. ,, Na 

dywanie siedzi jeż’’ 

- Zabawy konstrukcyjne 

- Masażyki dziecięce 

- Zabawa pt. ,,Stary 

niedźwiedź mocno śpi” 

- Program aktywności  

Knillów  

- Zabawy 

konstrukcyjne 

- Program aktywności  

Knillów 

- Zabawy konstrukcyjne 

Czwartek 

15.10.2020r. 

(30 min.) 

 

- Zabawy w ogrodzie 

przedszkolnym 

- Układanie klocków 

- Zabawy na placu zabaw  

- Senspoplastyka  

- Słuchanie opowiadania 

- Zabawy konstrukcyjne 

- Program aktywności  

Knillów  

- Zabawy paluszkowe 

Program aktywności  Knill 

Zabawy w kącikach 

tematycznych  

Piątek 

16.10.2020r. 

(30 min.) 

 

- Zabawy instrumentami 

muzycznymi  

- Program aktywności 

Knillów 

- Zabawa pt. ,,Stary 

niedźwiedź mocno śpi’’  

- Słuchanie muzyki z 

repertuaru dziecięcego  

- Zabawy przy muzyce do 

piosenki pt. „ Idziemy do 

ZOO” „ A ram pam pam” 

- Zabawy paluszkowe  

- Program aktywności  

Knillów  

- Zabawy z 

instrumentami 

muzycznymi 

- Program aktywności  

Knillów 

- Zabawy z instrumentami 

muzycznymi  

 


