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Temat kompleksowy: Zmisiowany Dzień Matematyki 

 

Treści programowe: 

Procesy poznawcze 

Spostrzeganie wzrokowe 

wskazywanie różnic pomiędzy dwoma przedmiotami, obrazkami. 

Uwaga 

skupienie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela. 

Aktywność językowa 

Ćwiczenia narządów artykulacyjnych 

uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego kierowania ruchami 

narządów artykulacyjnych. 

Wypowiedzi ustne 

odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu. 

Początkowa nauka czytania i pisania 

Przygotowanie do czytania 

poznanie zapisu swojego imienia 

Przygotowanie do pisania 

rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk. 

Elementy matematyki 

Liczenie 

liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie 

dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika. 

Orientacja przestrzenna 

określanie kierunków ruchu, stosowanie określeń: do góry, w dół, do przodu, do tyłu, w bok. 

Intuicja geometryczna 

dostrzeganie w otoczeniu przedmiotów o różnych kształtach; 

wykorzystywanie figur geometrycznych w ćwiczeniach matematycznych, zabawach, grach. 

Klasyfikowanie 

porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na określoną cechę. 

Koledzy, grupa przedszkolna 

Współdziałanie w grupie 

uczestniczenie we wspólnych zabawach. 

Działalność plastyczna 

Barwy wokół nas 

rozróżnianie i nazywanie barw – podstawowych i pochodnych. 

Obcowanie ze sztuką 

oglądanie obrazów w muzeum. 

W świecie sztuki – muzyka 

Muzyka i śpiew 

śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście. 

Muzyka i ruch 

uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych: ze śpiewem, rytmicznych, ilustracyjnych.   

Aktywność ruchowa 



Sprawność ruchowa 

uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa 

uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych. 

 

Poniedziałek: Nasze misie 

I. 

Zabawy swobodne w kącikach tematycznych. 

Zabawa muzyczno-ruchowa „Powitania nadszedł czas”. 

Losowanie dyżurnego, określenie dnia tygodnia, warunków pogodowych oraz liczebności grupy. 

II. 

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych. 

Zabawa doskonaląca umiejętność określania relacji przestrzennych „Mój miś” metodą 

Dziecięcej Matematyki E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej. 

Praca plastyczna „Miś”, rozwijanie sprawności manualnej, wykonywanie zadania zgodnie z 

instrukcją. 

Zabawy na świeżym powietrzu, przypomnienie zasad bezpiecznej zabawy. 

Język angielski 

III. 

Głośne czytanie książki w ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom. 

Gry dydaktyczne. Domino obrazkowe. 

 

Wtorek: Koło 

I. 

Zabawy swobodne według zainteresowań dzieci.  

Zabawa muzyczno-ruchowa Tworzymy koło. 

Losowanie dyżurnego, określenie dnia tygodnia, warunków pogodowych oraz liczebności grupy. 

II. 

Koło – zajęcia prowadzone Metodą Dobrego Startu według M. Bogdanowicz; doskonalenie 

sprawności ruchowej, ruchowo-słuchowej i ruchowo-słuchowo-wzrokowej; kształtowanie 

orientacji w schemacie własnego ciała oraz orientacji przestrzennej; rozwijanie sprawności 

manualnej i kompetencji językowych. 

Rytmika 

Zabawy na świeżym powietrzu – hartowanie organizmu, zwrócenie uwagi na zasady 

bezpiecznej zabawy. 

III. 

Nasze imiona –zabawa integracyjna według Odimiennej Metody Nauki Czytania dr Ireny 

Majchrzak. 

Zabawa twórcza Co powstanie z koła? - dorysowywanie elementów do koła, ćwiczenie 

wyobraźni i kreatywności. 

Gra dydaktyczna Figuraki. 

 

Środa: Kolorowy zawrót głowy 

I. 

Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań.  

Przypomnienie zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas wycieczki oraz podróżowania 

środkami transportu – autokarem. 

II. 



Wycieczka do Muzeum Narodowego w Warszawie na warsztaty dla dzieci pt. Kolorowy zawrót 

głowy: 

Poszukiwanie na obrazach barw podstawowych i pochodnych, nazywanie kolorów, mieszanie 

barw tak, aby uzyskać wszystkie kolory tęczy. 

Realizowane zadania podstawy programowej wychowania przedszkolnego: III.8, III.9, IV.1, 

IV.2, IV.8. IV.9, IV.11. 

III. 

Głośne czytanie książki w ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom. 

Gra dydaktyczna Paleta, rozwijanie percepcji wzrokowej, nauka oczekiwania na swoją kolej. 

Zabawa ruchowa Twister. 

  

Czwartek:   Zmisiowany Dzień Matematyki 

I.  

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. 

Zabawa na powitanie do piosenki Ole, ole!. 

Losowanie dyżurnego, określenie dnia tygodnia, warunków pogodowych oraz liczebności grupy. 

II. 

Rytmika 

Zmisiowany Dzień Matematyki – zintegrowane działania wokół tematu matematyki, zabawy, 

konkursy, gry; integrowanie grupy podczas wspólnej zabawy, rozwijanie kompetencji 

matematycznych. Słuchanie utworów literackich – propagowanie czytelnictwa w ramach 

projektu Mały Miś w świecie wielkiej literatury. 

Zabawy na świeżym powietrzu: wykorzystanie sprzętów terenowych, zwrócenie uwagi na 

zasady bezpieczeństwa. 

III. 

Szukanie czterech różnic między obrazkami. Liczenie parasoli, pokazywanie ich liczby na 

palcach. Kolorowanie parasoli. 

Granie w gry z wykorzystaniem kostek. 

 

Piątek: Zabawy z figurami 

I. 

Zabawy swobodne w kącikach tematycznych. 

Grupowe zajęcia logopedyczne z zakresu profilaktyki logopedycznej. 

II. 

Zabawa dydaktyczna Poznajemy fi gury. Słuchanie wiersza B. Wańtowskiej Kosz z figurami - 

poszukiwanie określonych figur zgodnie z tekstem utworu, rozpoznawanie określonych 

kształtów. 

Zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa Wymieszane figury. 

Zabawa tropiąca Szukamy figur. Klasyfikowanie przedmiotów ze względu na kształt. 

Zabawa muzyczno-ruchowa Geometryczny wąż. 

Praca w grupach Obrazek z figur, kształtowanie umiejętności współpracy. 

Praca plastycza z wykorzystaniem figur geometrycznych. 

Zabawy na przedszkolnym placu zabaw, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabawy. 

III. 

Granie w gry dydaktyczne typu: mozaika, domino geometryczne. 

Zabawy konstrukcyjne z wykorzystaniem różnego rodzaju klocków. 

 


