
Załącznik nr 9 

TYGODNIOWY PLAN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNCH  

Temat kompleksowy:  Kapie, kropi, mży. 

POWITANIE :    - tożsamość ,, Dzisiaj będzie dobry dzień’’  

                            - schemat ciała, pokazywanie części ciała do piosenki  pt. „ Nóżki robią tup, tup, tup”  

                             - kalendarz - zaznaczenie w kalendarzu dnia, miesiąca i pory roku 

                             - mapa pogody - określenie pogody i zaznaczenie na tablicy 

                            - piosenka / wiersz z naśladownictwem:  pt. ,,Deszczowa piosenka’’  

Dzień 

Tygodnia/ 

Data  

 

Temat zajęć 

( Obszar poznawczy ) 

 

Obszar Fizyczny 

 

Obszar Emocjonalny 

 

Obszar Społeczny 

 

Pon. 

09.11. 

 

Jesienna Pogoda 

 

Zabawa orientacyjno- 

porządkowa pt. ,, Słońce 

świeci - deszcz pada’’ 

Słuchanie i rozmowa na temat 

wiersza Doroty Kossakowskiej 

 pt. ,, Deszcz’’ 

Zabawy dydaktyczne z tabeli nr 2 

Wt. 

10.11. 

 

Parasol i kalosze na 

jesienną pogodę 

Zabawa ruchowa z 

elementem równowagi  

pt. ,, Omiń kałużę’’ 

 

 

Masażyk dziecięcy 

pt. ,, Drzewom we włosy dmucha 

wiatr’’ 

j.w 

Śr. 

11.11. 

 

 

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 

Czw. 

12.11. 

 

Deszczowa muzyka 

Zabawa naśladowcza do 

piosenki  

pt. ,, Pada, pada deszcz’’  

 

Słuchanie i nauka piosenki pt. 

,, Pada deszczyk kap, kap, kap’’ 

j.w 

Pt. 

13.11. 

Woda to życie Zabawa ruchowa do tekstu 

pt. ,, Kropelki’’ 

Słuchanie muzyki relaksacyjnej – 

odgłosy natury  

j.w 

  



            Tabela nr 1 

OBSZAR POZNAWCZY 

Dzień tygodnia/ 

Data 

Grupa Motylki Grupa Ważki Grupa Kaczuszki Grupa Pszczółki Grupa Rybki 

Poniedziałek 

09.11. 

 

Jesienna pogoda 

 Zapoznanie ze 

zjawiskami 

atmosferycznymi 

występującymi jesienią  

( deszcz, wiatr, mgła) 

Jesienna pogoda –

słuchanie wiersza pt.  

„Deszcz” Doroty 

Kossakowskiej. 

Nazywanie rodzajów 

jesiennej pogody. 

Jesienna pogoda –

słuchanie wiersza pt.  

„Deszcz” Doroty 

Kossakowskiej. 

Nazywanie rodzajów 

jesiennej pogody. 

„Cztery pory roku” – 

wyszukiwanie wśród 

obrazków ilustracji 

„jesieni” 

 

Jesienna pogoda –

słuchanie wiersza pt.  

„Deszcz” Doroty 

Kossakowskiej. 

Nazywanie rodzajów 

jesiennej pogody. 

 

Zapoznanie ze zjawiskami 

atmosferycznymi 

występującymi jesienią       

( deszcz, wiatr, mgła). 

 

 

„Cztery pory roku” – 

wyszukiwanie wśród 

obrazków ilustracji 

„jesieni” 

Jesienna pogoda –

słuchanie wiersza pt.  

„Deszcz” Doroty 

Kossakowskiej. 

Nazywanie rodzajów 

jesiennej pogody. 

„Symbole jesiennej pogody” 

– zagadki obrazkowe. 

Zapoznanie ze zjawiskami 

atmosferycznymi 

występującymi jesienią            

( deszcz, wiatr, mgła) 

Jesienna pogoda –słuchanie 

wiersza pt.  „Deszcz” Doroty 

Kossakowskiej. Nazywanie 

rodzajów jesiennej pogody 

Wtorek 10.11. 

Parasol i kalosze 

na jesienną 

pogodę 

Ubieramy się 

odpowiednio do 

pogody – zabawa 

dydaktyczna, 

wyszukiwanie ubrań 

odpowiednich na 

pogodę deszczową.  

Jesienny strój – praca 

plastyczna, 

kolorowanie 

patyczkami do uszu 

parasola i kaloszy farbą 

plakatową 

Jesienny strój – 

malowanie farbami 

plakatowymi 

płaszczyka i kaloszy .  

Dobieranie parami 

parasola i kaloszy ze 

względu na kolor. 

Ubieramy się 

odpowiednio do pogody – 

zabawa dydaktyczna, 

wyszukiwanie ubrań 

odpowiednich na pogodę 

deszczową. 

Jesienny strój – praca 

plastyczna, kolorowanie 

patyczkami do uszu 

parasola i kaloszy farbą 

plakatową 

Jesienny strój– malowanie 

farbami plakatowymi 

płaszczyka i kaloszy .  

Dobieranie parami 

parasola i kaloszy ze 

względu na kolor. 

Ubieramy się odpowiednio 

do pogody – zabawa 

dydaktyczna, wyszukiwanie 

ubrań odpowiednich na 

pogodę deszczową.  

Jesienny strój – praca 

plastyczna, kolorowanie 

patyczkami do uszu parasola i 

kaloszy farbą plakatową 



 

Środa 11.11. NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 

Czwartek 12.11. 

Deszczowa 

muzyka 

Narodziny Kropelki – 

oglądanie filmu 

edukacyjnego. 

Chmurka, deszcz i 

kałuża” – rysowanie po 

śladzie, kolorowanie 

elementów 

listopadowej pogody. 

Gdzie się ukryła 

kropelka? – zabawa 

dydaktyczna.  

Ćwiczenie słuchowe- 

rozpoznawanie 

odgłosów deszczu o 

różnym natężeniu. 

Chmurka, deszcz i 

kałuża – rysowanie po 

śladzie, kolorowanie 

elementów 

listopadowej pogody. 

 

Chmurka, deszcz i kałuża” 

– rysowanie po śladzie, 

kolorowanie elementów 

listopadowej pogody. 

Ćwiczenie słuchowe- 

rozpoznawanie odgłosów 

deszczu o różnym 

natężeniu. 

Gdzie się ukryła 

kropelka?– zabawa 

dydaktyczna.  

Ćwiczenie słuchowe- 

rozpoznawanie odgłosów 

deszczu o różnym 

natężeniu. 

Narodziny Kropelki – 

oglądanie filmu 

edukacyjnego. 

Chmurka, deszcz i kałuża -

rysowanie po śladzie, 

kolorowanie elementów 

listopadowej pogody. 

Deszczowe chmury – liczenie 

w zakresie liczby 5, 

tworzenie zbiorów 5-

elementowych. 

 

Piątek 13.11. 

Woda to życie 

Komu potrzeba jest 

woda? - rozmowa z 

dziećmi z 

wykorzystaniem, 

układanek 

obrazkowych.   

Pływa czy tonie?- 

zabawa badawcza. 

Pływa czy tonie?- 

zabawa badawcza. 

Komu potrzeba jest 

woda?- rozmowa z 

dziećmi z 

wykorzystaniem, 

układanek 

obrazkowych.   

Komu potrzeba jest 

woda?- rozmowa z 

dziećmi z 

wykorzystaniem, 

układanek obrazkowych.   

Pływa czy tonie?- zabawa 

badawcza. 

Pływa czy tonie?- zabawa 

badawcza. 

Pływa czy tonie?- zabawa 

badawcza. 

Komu potrzeba jest woda?- 

rozmowa z dziećmi z 

wykorzystaniem, układanek 

obrazkowych.   

 

 

 

 



 

Tabela nr 2 

OBSZAR SPOŁECZNY ( ZABAWY DYDAKTYCZNE ) 

Dzień 

tygodnia/ 

Data 

Grupa Motylki Grupa Ważki Grupa Kaczuszki Grupa Pszczółki Grupa Rybki 

Poniedziałek 

09.11. 

Parasol - kreślenie linii i 

znaków literopodobnych, 

dorysowywanie 

elementów pogody. 

Ćwiczenia 

grafomotoryczne. 

 

 Omiń kałuże– zabawa 

ruchowa z elementem 

równowagi 

Pada deszczyk – zabawa 

rytmiczna z użyciem 

instrumentów 

muzycznych  

Spacer w okolicach 

przedszkola – obserwacja 

pogody  

 

Biegnij- stój - usiądź - 

zabawa bieżna. 

Omiń kałuże– zabawa 

ruchowa z elementem 

równowagi 

Pada deszczyk – zabawa 

rytmiczna z użyciem 

instrumentów muzycznych  

Spacer w okolicach 

przedszkola – obserwacja 

pogody  

 

Parasol - kreślenie linii i 

znaków literopodobnych, 

dorysowywanie elementów 

pogody. Ćwiczenia 

grafomotoryczne. 

 

 Omiń kałuże– zabawa 

ruchowa z elementem 

równowagi 

Wtorek 

10.11. 

 

Deszczyk – zabawa 

naśladowcza 

Deszczowe kropelki - 

zabawa ruchowa z 

elementami biegu. 

 

Spacer w deszczu - 

opowieść ruchowa 

Masażyk dziecięcy 

pt. ,, Drzewom we włosy 

dmucha wiatr’’ 

Spacer w deszczu - 

opowieść ruchowa 

Deszczowe kropelki - 

zabawa ruchowa z 

elementami biegu. 

Deszczyk– zabawa 

naśladowcza 

Masażyk dziecięcy 

pt. ,, Drzewom we włosy 

dmucha wiatr’’ 

 

Spacer w deszczu - 

opowieść ruchowa 

Deszczowe kropelki - 

zabawa ruchowa z 

elementami biegu. 

Środa 

11.11. 

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 

Czwartek 

12.11. 

zabawy rytmiczne do 

muzyki Preludium 

Deszczowe Fryderyka 

zabawy rytmiczne do 

muzyki Preludium 

Deszczowe Fryderyka 

Taniec liści – zabawa 

rytmiczno-ruchowa 

Deszczyk – zabawa 

zabawy rytmiczne do 

muzykiPreludium 

Deszczowe Fryderyka 

Taniec liści  – zabawa 

rytmiczno- ruchowa 

Deszczyk – zabawa 



 Chopina 

Deszczyk– zabawa 

naśladowcza, rwanie 

gazety na drobne kawałki 

Kolorowe parasole  – 

praca plastyczna 

Wykonanie soku 

Żabkowego 

Chopina 

Deszczyk – zabawa 

naśladowcza, rwanie 

gazety na drobne kawałki 

Kolorowe parasole  – 

praca plastyczna 

Wykonanie soku 

Żabkowego 

naśladowcza, rwanie 

gazety na drobne kawałki 

Kolorowe parasole  – 

praca plastyczna 

Wykonanie soku 

Żabkowego 

Chopina 

Kolorowe parasole  – praca 

plastyczna 

Wykonanie soku 

Żabkowego 

naśladowcza, rwanie gazety 

na drobne kawałki 

Kolorowe parasole  – praca 

plastyczna 

Wykonanie soku 

Żabkowego 

Piątek 

13.11 

 

Kubek z wodą – zabawa 

zręcznościowa. 

Spacer w okolicach 

przedszkola – obserwacja 

chmur na niebie  

Kto ma parasol nie boi się 

deszczu – ćwiczenia 

ruchowe usprawniające 

ruchy ręki wiodącej. 

Spacer w okolicach 

przedszkola – obserwacja 

chmur na niebie 

Kubek z wodą – zabawa 

zręcznościowa. 

Spacer w okolicach 

przedszkola – obserwacja 

chmur na niebie 

Kto ma parasol nie boi się 

deszczu – ćwiczenia 

ruchowe usprawniające 

ruchy ręki wiodącej. 

Spacer w okolicach 

przedszkola – obserwacja 

chmur na niebie 

Kubek z wodą – zabawa 

zręcznościowa. 

Spacer w okolicach 

przedszkola – obserwacja 

chmur na niebie 

 


