
TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ GRUPA II (II semestr), III, IV – 4, 5, 6- LATKI 
 

 
DZIEŃ  
TYGODNIA 
 

 
RODZAJ ZAJĘCIA  
DYDAKTYCZNEGO 

 
SPOSÓB RELIZACJI 
 

 
PONIEDZIAŁEK 

 
MOWA 
 
 
JĘZYK ANGIELSKI 
 
GIMNASTYKA 
 

słuchanie opowiadania, wiersza, rozmowy prowadzone przy 
obrazkach, ilustracjach, zabawy przyrodnicze, ekologiczne 
(Zajęcia tego dnia mają za zadanie wprowadzić dzieci w 
tematykę zajęć realizowanych w danym tygodniu) 
 
zabawy muzyczne, ruchowe, rymowanki, proste wierszyki  
i śpiewanie piosenek, historyjki obrazkowe, nauka słówek 
 
zestawy zabaw i ćwiczeń gimnastycznych 
 

 
WTOREK 

MOWA - ZABAWA 
DYDAKTYCZNA/  
ZABAWY 
BADAWCZE 
 
UMUZYKALNIENIE 

zabawy i gry dydaktyczne, historyjki obrazkowe/ doświadczenia, 
zajęcia przyrodnicze, opowiadania   
 
nauka wiersza, piosenki, tańca, słuchanie utworów muzycznych 
zabawy ruchowo-muzyczno-słowne, gra na instrumentach, 
inscenizacje utworów muzycznych, zabawy naśladowcze 
 

 
ŚRODA 

 
PLASTYKA 
 
 
 
GIMNASTYKA 

wykonywanie prac plastycznych i konstrukcyjnych na temat 
dowolny i określony, inspirowany utworami literackimi, 
muzycznymi, obrazem, rysowanie, malowanie, tworzenie 
kompozycji z gotowych elementów i materiału przyrodniczego, 
stemplowanie, lepienie, wycinanki, wydzieranki zabawy 
konstrukcyjne, manipulacyjne, ćwiczenia i zabawy graficzne 
 
zestawy zabaw i ćwiczeń gimnastycznych 
 

 
CZWARTEK 

 
MOWA 
 
 
JĘZYK ANGIELSKI 
 
 
UMUZYKALNIENIE 

ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, gramatyczne, słuchowe, 
układanki obrazkowe, rymowanki, zagadki słowne, obrazkowe, 
słuchowe, zabawy badawcze, inscenizacje, scenki dramowe, 
zabawy pantomimiczne, teatrzyki, wycieczki 
 
zabawy muzyczne, ruchowe, rymowanki, proste wierszyki  
i śpiewanie piosenek, historyjki obrazkowe, nauka słówek 
 
nauka wiersza, piosenki, tańca, słuchanie utworów muzycznych, 
zabawy ruchowo-muzyczno-słowne, gra na instrumentach, 
inscenizacje utworów muzycznych, zabawy naśladowcze 
 

 
PIĄTEK 

 
MATEMATYKA 
 
 
 
PLASTYKA 

 
kształtowanie orientacji przestrzennej, rozpoznawanie kształtów 
geometrycznych, mierzenie, ważenie 
dostrzeganie powtarzalności układów (rytmy) i następstw czasu,  
poznawanie cyfr, liczenie, dodawanie, odejmowanie, 
porównywanie liczebności, cech wielkościowych, segregowanie 
 
wykonywanie prac plastycznych i konstrukcyjnych na temat 
dowolny i określony, inspirowany utworami literackimi, 
muzycznymi, obrazem, rysowanie, malowanie, tworzenie 
kompozycji z gotowych elementów i materiału przyrodniczego, 
stemplowanie, lepienie, wycinanki, wydzieranki, zabawy 
konstrukcyjne, manipulacyjne, ćwiczenia i zabawy graficzne 
 

Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze odbywają się codziennie o godz. 9.00. 
Oprócz powyższych zajęć każdego dnia odbywają się również: zabawy ruchowe  
(3 razy dziennie), zajęcia indywidualne i zespołowe (np. ćwiczące spostrzegawczość, 
koncentrację uwagi, sprawność manualną; utrwalające; rozwijające zainteresowania  
i umiejętności), gry i zabawy w ogrodzie przedszkolnym.  


