
WTOREK 16.11.2021r. 

Temat dnia: Kurtki, swetry, płaszcze 

• Gimnastyka poranna-  

https://www.youtube.com/watch?v=fKECl8F-rCY 

https://www.youtube.com/watch?v=4T9mvzAZhD8 

 

• „Kanapkowo”- kształtowanie codziennych nawyków higienicznych. Przygotowanie do 

posiłku – działanie dziecka. 

• Słuchanie wiersza Małgorzaty Platy. 

„Szalik” 

Małgorzata Plata 

Gdy na dworze bardzo wieje, 

naszą szyję co ogrzeje? 

Coś miłego, wełnianego, 

z włóczki lub papierowego. 

W kratkę, paski lub we wzorki, 

gładki lub w różne kolorki. 

Mogę mieć pompony, frędzle, 

warkoczyki albo pędzle. 

Mogę krótki być, bądź długi 

– oferuję swe usługi. 

 Rozmowa na temat treści wiersza: Co ogrzewa naszą szyję, gdy jest zimno?;Jakie 

wzory i kolory mogą mieć szaliki?;Z czego mogą być zrobione szaliki?; Oglądanie i 

dotykanie szalików. Określanie, jakie są w dotyku, jaki mają kolor i wzór. Dziecko 

powinno dojść do wniosku, że najwięcej szalików jest zrobionych z wełny.  

• „Magiczne pudełko” – zabawa sensoryczna. W miarę możliwości można przygotować  

różne rodzaje materiałów – wata, celofan, futro, wełna, papier ścierny, śliski kawałek 

jedwabiu lub atłasu, aksamit, sztruks, dżins itp. Dziecko losuje materiał i stara się: określić 

jego cechy, wyrazić swoje wrażenia dotykowe, ewentualnie nazwać materiał. Próbuje również 

porównać ten kawałek materiału z wełną.  

https://www.youtube.com/watch?v=fKECl8F-rCY
https://www.youtube.com/watch?v=4T9mvzAZhD8


• „Zimno – ciepło” – zabawa dydaktyczna. Należy schować w mieszkaniu różne ubrania, 

naprowadzać na nie dziecko, mówiąc: zimno lub ciepło. Dziecko musi znaleźć wszystkie 

ubrania. Dziecko porządkuje – klasyfikuje zgromadzone wcześniej ubrania zgodnie z porami 

roku, w których te ubrania są najbardziej przydatne.  

• „Co to znaczy dobre ubranie do pogody?” –zabawa słownikowa.  

Przykładowe pytania: Jak ubrać się odpowiednio do pory roku?; Co to znaczy odpowiednio?; 

Czym może grozić ubieranie się nieodpowiednio do pogody?; Jak to wpływa na nasze 

zdrowie? 

Dziecko udziela swobodnych odpowiedzi. Jako podsumowanie zebranych informacji należy 

wskazać ubranie, które pasuje do pogody tego dnia. 

• Zabawy na świeżym powietrzu. 

• „Skąd się bierze wełna?” – rozmowa na temat sposobów pozyskiwania wełny. 

• Praca z kartami pracy:  

- 6-latki: str. 21 – układanie i opowiadanie historyjki obrazkowej „Od owcy do swetra”;  

ćwiczenie sprawności manualnej rąk podczas wycinania elementów. 

- 5-latki str. 20- ćwiczenia grafomotoryczne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ŚRODA 17.11.2021r. 

Temat dnia:  Ciepło i miło 

• Gimnastyka poranna- 

https://www.youtube.com/watch?v=fKECl8F-rCY 

https://www.youtube.com/watch?v=4T9mvzAZhD8 

 

• „Kiedy jest ciepło, a kiedy jest zimno?” – rozmowa z dzieckiem na podstawie jego wiedzy i 

doświadczeń. Przykładowe pytania: Skąd bierze się ciepło?;Skąd bierze się zimno?;Do czego 

przydaje się w domu ciepło, a do czego zimno?;Jakie urządzenia wytwarzające ciepło mogą 

znajdować się w domu?;Które z tych urządzeń można dotykać, a których nie i 

dlaczego?;Jakie urządzenia wytwarzające zimno mogą znajdować się w domu?;Które z tych 

urządzeń można dotykać, a których nie i dlaczego? 

• „Po trzy” – zabawa dydaktyczna. Należy zgromadzić kilka pudełek. Na każdym pudełku 

narysować trzy kropki. W pudełkach można umieścić dowolne liczmany, w dowolnej liczbie. 

Zadaniem dziecka jest policzyć kropki na pudełkach i w każdym pudełku pozostawić tyle 

rzeczy, ile jest kropek na pudełku.  

• Praca z kartami pracy- prezentacja liczby 3: 

- 6-latki str. 23–24; 

- 5-latki str. 21-22; 

• Spacer po najbliższej okolicy – zwrócenie uwagi na właściwe ubieranie się  (zgodne z porą 

roku i warunkami atmosferycznymi). 

• „Zimowa moda” – projektowanie zimowych ubrań metodą kolażu. Proszę przygotować 

dziecku różne materiały. Dziecko dowolnie je dobiera, wycina i przykleja na kartce, tworząc 

zimowe ubranie według własnego pomysłu.  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fKECl8F-rCY
https://www.youtube.com/watch?v=4T9mvzAZhD8


 

CZWARTEK 18.11.2021r. 

Temat dnia:  Ciepło, mokro, wietrznie 

• Gimnastyka poranna-  

https://www.youtube.com/watch?v=fKECl8F-rCY 

https://www.youtube.com/watch?v=4T9mvzAZhD8 

 

• „Skąd się bierze ciepło?” – zabawa słownikowa. Dziecko wymyśla odpowiedzi na 

podstawie własnych doświadczeń. Pytanie: Skąd się bierze ciepło w domu? 

• Słuchanie opowiadania Wandy Chotomskiej. 

„Węglowa opowieść” 

Wanda Chotomska 

Mruczy piec, mruczy kot pod piecem, mruczy i Agatka. Piec mruczy, bo w nim 

napalono, kot – bo mu ciepło i dobrze, a Agatka – ze złości. Bo została sama w domu i się 

nudzi. Tarmosi kota za uszy, ale Mruczek nie chce się z nią bawić. Śpiący jestem, Agatko, 

baw się szmatką, Agatko, lalce sukienkę uszyj, nie tarmoś mnie za uszy. Domyśla się tego 

Agatka z Mruczkowego mruczenia. Dała więc Mruczkowi spokój. Spojrzała na piec. A od 

pieca szło senne ciepło i senny, różowy blask. Podłoga była poziomkowa, z podłogi wyrastały 

nóżki krzeseł, podobne do rudego lasu, a kubełek z węglem wyglądał jak gruby pień. 

Zakołysało się to wszystko przed oczami, jakby płynęła, płynęła na stołeczku, przemienionym 

nagle w łódkę, przez wielki las, już nie domowych sprzętów, lecz dziwnych drzew. I las 

szumi wachlarzami liści: 

– Psst... cichutko, Agatka zasypia, płynie we śnie przez dziwny las, szumią palmy, a skrzypy 

skrzypią, zaczynamy bajkę. Już czas. Wtedy odezwał się węgielek z kubełka: 

– Był las sprzed tysiącleci, woda zalała las. Zaśnij Agatko, bo teraz na bajkę – niebajkę czas... 

Bajkę, bo tylko w bajkach ludzkim głosem mówi węgielek, niebajkę, bo tak było naprawdę, 

taką prawdę odczytali uczeni. Woda zalała las. Kiedy spadła, został muł – i ziemia coraz 

grubszą kołderką przykrywała dawny las. Powietrze nie mogło się tam wcale docisnąć i 

drewno twardniało powoli, aż zmieniło się w czarny węgiel. I znów mruczy piec, mruczy kot 

pod piecem, tylko Agatka nie mruczy. Zapatrzyła się na różowe blaski biegające po podłodze, 

na błyszczący kubełek, na światła ulicy goniące się po ścianach pokoju... 

– Tu... tu... tu... – trąbi za oknami jakiś samochód i Agatce zdaje się, że to ona na swoim 

stołeczku, przemienionym w samochód, odjeżdża w daleką podróż... Śpi Agatka, śpi. 

Samochód jej się śni... Żeby jechał samochód, benzyna jest potrzebna, a benzynę też można 

zrobić z czarnego węgla. 

https://www.youtube.com/watch?v=fKECl8F-rCY
https://www.youtube.com/watch?v=4T9mvzAZhD8


Kołysze się Agatka na miękkim samochodowym siedzeniu i nagle – stop! – maszyna 

zatrzymuje się przed apteką. I ze szklanych półek wołają różne lekarstwa: 

– Chodź, Agatko, do apteki, chodź zobaczyć z węgla leki! 

A okrągła, biała tabletka wytoczyła się aż na ladę i podskakuje – i wyśpiewuje: 

– Aspiryna jestem mała, także z węgla, chociaż biała! 

Sąsiedni sklep to perfumeria. Stamtąd właśnie wołają do Agatki perfumy z kolorowych 

flakoników: 

– Powąchaj nas, Agatko! Pachniemy ładniej od kwiatków. Same sobie nie wierzymy, że też z 

węgla pochodzimy... 

Samochód wiezie Agatkę dalej, za miasto. Widać tam jakąś wielką budowę. To buduje się 

kombinat chemiczny, wiele rzeczy będzie się tu robiło z węgla. I nagle Agatka przypomina 

sobie, że mama wychodząc, powiedziała: 

„Postaw, córeczko, herbatę na gazie…” – a gaz też jest z węgla. Agatka przeciera oczy... 

Mruczy piec, mruczy kot pod piecem, stołeczek jest znów tylko stołeczkiem, nie łodzią ani 

samochodem, a blask padający od pieca wyzłaca węgiel w kubełku jak najprawdziwsze złoto. 

 Rozmowa dotycząca treści opowiadania: Czym palono w piecu w domu Agatki?; Skąd 

się wziął węgiel?; Do czego jest potrzebny węgiel?; Czy znasz jakieś inne sposoby 

ogrzewania mieszkań? 

• Film edukacyjny: 

https://www.youtube.com/watch?v=LmpLrMs44VQ 

 

• Spacer po najbliższej okolicy. 

• „Ciepło – zimno” – praca plastyczna. Proszę o narysowanie linii dzielącej kartkę na pół. Na 

jednej połowie dziecko rysuje wszystko to, co kojarzy mu się z ciepłem, a na drugiej 

wszystko to, co mu się kojarzy z zimnem.  

• „Rozwijanie zdań i przeliczanie wyrazów” – zabawa dydaktyczna. Proszę przygotować 

dziecku 6, 7 liczmanów (np. klocków, guzików, kasztanów).  

Zadanie 1: Policz wyrazy w zdaniu: Wiatr wieje. Połóż tyle liczmanów, ile jest wyrazów.  

Proszę powtórzyć dziecku zdanie, mocno akcentując każdy wyraz. Dziecko układa liczmany. 

Pokazuje liczbę wyrazów na palcach.  

https://www.youtube.com/watch?v=LmpLrMs44VQ


Zadanie 2: Policz wyrazy w zdaniu: Zimny wiatr wieje. Połóż tyle liczmanów, ile jest 

wyrazów w tym zdaniu. Proszę powtórzyć dziecku zdanie, mocno akcentując każdy wyraz. 

Dziecko układa liczmany. Pokazuje liczbę wyrazów na palcach. 

Zadanie 3: Policz wyrazy w zdaniu: Zimny, silny wiatr wieje. Połóż tyle liczmanów, ile jest 

wyrazów w tym zdaniu. Proszę powtórzyć dziecku zdanie, mocno akcentując każdy wyraz. 

Dziecko układa liczmany. Pokazuje liczbę wyrazów na palcach. 

Zadanie 4:  Teraz dziecko układa zdanie o innym żywiole. Dziecko przelicza liczbę wyrazów 

w zdaniu i pokazuje  ją na palcach i za pomocą liczmanów. 

• „Żywioły” – zabawa ruchowa. Kształtowanie umiejętności reagowania na sygnał. Należy 

ustalić z dzieckiem ruch ilustrujący poszczególne żywioły, np.  

słońce – skakanie na jednej nodze,  

wiatr – nabieranie powietrza i wypuszczanie go,  

woda – naprzemienne ruchy rąk, naśladujące pływanie kraulem, ziemia – powolne chodzenie 

i tupanie nogami.  

Następnie proszę wypowiedzieć nazwę żywiołu, a dziecko wykonuje umówiony wcześniej 

ruch.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PIĄTEK 19.11.2021r. 

Temat dnia: Nareszcie jest nam ciepło! 

• Gimnastyka poranna- 

https://www.youtube.com/watch?v=fKECl8F-rCY 

https://www.youtube.com/watch?v=4T9mvzAZhD8 

 

• „Słyszę i liczę” – zabawa dydaktyczna. Ćwiczenia matematyczne, odtwarzanie usłyszanych 

dźwięków. Rodzic wrzuca do kubka określoną liczbę guzików (monet) (od 1 do 3) tak, aby 

dziecko mogło policzyć odgłosy. Następnie dziecko układa przed sobą tyle samo guzików, 

podpisując je odpowiednią cyfrą (jeśli dziecko nie zna cyfr, rysuje na kartce odpowiednią 

ilość kropek). Rodzic wysypuje z kubka guziki, dziecko je przelicza i sprawdza, czy 

prawidłowo wykonało zadanie.  

• Spacer po najbliższej okolicy – zwrócenie uwagi na właściwy ubiór (zgodny z porą roku i 

warunkami atmosferycznymi). 

•  Słuchanie opowiadania Urszuli Piotrowskiej. 

„O palmach kokosowych i nie tylko” 

Urszula Piotrowska 

Pewnego dnia Anatol otrzymał list z zaproszeniem na obchody Dnia Palmy Kokosowej. Do 

zaproszenia dołączono mapę niewielkiej wyspy na oceanie. Anatol lubił przygody, więc 

popędził na przystań, gdzie cumowała jego żaglówka i popłynął hen, na południe. Po kilku 

tygodniach żeglugi zauważył, że coś unosi się na wodzie… 

– To orzech kokosowy, czyli owoc palmy kokosowej! – zawołał zdziwiony. – Może pochodzi 

z wyspy, na którą płynę? 

Potem wyobraził sobie, jak fale wyrzucają owoc gdzieś na piaszczysty brzeg i rośnie z niego 

nowa palma. Ale nie rozmyślał dłużej, bo wiatr dmuchnął w żagle i łódź pomknęła jak na 

skrzydłach. Wreszcie nasz podróżnik dotarł na miejsce. Najpierw zobaczył plażę, na której 

rosły palmy kokosowe, a potem wesoły tłumek turystów. Anatol rzucił kotwicę i na 

dmuchanym pontonie dopłynął do brzegu. Znalazł się w niewielkiej wiosce. Przybył 

dokładnie na otwarcie Dnia Palmy Kokosowej. Gospodarze, ubrani w odświętne stroje, 

pięknie przywitali zaproszonych gości. A najstarsza i bardzo wesoła pani powiedziała: 

– Witajcie na naszej wyspie skarbów! 

Anatol od razu domyślił się, że skarbami są kokosy. I musicie wiedzieć, że wiele osób 

nazywa palmę kokosową drzewem życia. A dlaczego? A dlatego, że jej owoce są bardzo 

zdrowe i pożywne. Wtem Anatol usłyszał, jak ktoś go woła. Odwrócił się i nie mógł uwierzyć 

https://www.youtube.com/watch?v=fKECl8F-rCY
https://www.youtube.com/watch?v=4T9mvzAZhD8


własnym oczom: znajoma rudo-siwa czupryna, zmierzwiona broda, wielkie okulary i uśmiech 

od ucha do ucha. Przecież to wujek Arek! Cała rodzina nazywa go Tropikiem, bo bardzo lubi 

rośliny tropikalne. Tropik pisze książkę o palmach kokosowych i postanowił zrobić 

siostrzeńcowi niespodziankę.  

– Wujku! – wrzasnął Anatol. – Przecież miałeś być w lesie eukaliptusowym!  

– Byłem – odpowiedział spokojnie Arek-Tropik. – Przekonałem się na własne oczy, że 

eukaliptus ma wiecznie zielone liście, zrobiłem mnóstwo zdjęć i znalazłem się tutaj. 

Pogaduszki odłożyli na później, bo już zapraszano na potrawy z orzechem kokosowym. Och, 

jak wesoło przebiegały uroczystości. Były konkursy, zawody sportowe, tańce i występy 

artystyczne. Anatol bawił się doskonale. Nawet nauczył się wspinać na palmę. A to nie jest 

takie łatwe, bo pień tego drzewa nie ma z boku gałęzi.  

– Uważaj, żeby ci kokos nie spadł na głowę – szepnął do Anatola wujek Tropik. – To nie 

piłka plażowa, cha, cha, cha. 

Oczywiście, że nie piłka. Piłka jest leciutka, a taki owoc może czasem ważyć ponad dwa 

kilogramy. Anatol postanowił zostać na wyspie kilka dni. Zamieszkał w małej chatce, która 

miała dach z liści palmowych. A nowi przyjaciele pokazali mu, jak zrobić z pnia palmy stolik, 

krzesełka, a nawet kajak. Tymczasem wujek zakończył swoje notatki i zamierzał wyruszyć na 

kolejną wyprawę naukową. 

Zsunął okulary na koniec nosa i z powagą zapytał Anatola: 

– Widziałeś kiedyś baobaby, chłopcze?  

– Tylko w telewizji – odpowiedział Anatol. 

– A nie boisz się lwa? 

– Nie boję! 

– No to możesz wybrać się ze mną do Afryki.  

Żaglówka już czekała. Złapali wiatr i popłynęli. Podobno dalej podróżowali balonem. Ale nie 

znajdziecie ich pod baobabem, bo są teraz w zupełnie innej części świata i szukają kaktusów, 

które zakwitają nocą.  

 Rozmowa dotycząca treści opowiadania – Przykładowe pytania: Jaki list dostał 

Anatol?; Jaki owoc unoszący się na wodzie zauważył Anatol?; Jakie święto 

celebrowali mieszkańcy wyspy?; Kogo Anatol spotkał na wyspie?; Czego 

dowiedzieliście się o kokosach z opowiadania?; Jaką wyprawę zaproponował 

Anatolowi wujek? 

 Dziecko rysuje ilustrację do opowiadania. 

 Zadania w książce „Kropki, kreski i litery”- zadania z liczbą 3. 


