
Prowadząca:   Joanna Makarska 

Krąg tematyczny:  Dzień Dziecka 

Temat dnia:   Dzieci na świecie 

 

Cele operacyjne – dziecko umie: 

- czytać wyrazy i krótkie zdania, 

- budować logiczne odpowiedzi na postawione pytania, 

- układać wyrazy z sylab i je odczytywać, 

- wskazywać różnice i podobieństwa ludzi zamieszkujących różne rejony na świecie, 

- uważnie słuchać czytanego wiersza i wypowiadać się na jego temat, 

- wysłuchiwać rytm, 

- powtórzyć piosenkę 

- opowiadać, co się dzieje na obrazku. 

   /Podstawa Programowa: I: 6, 7; II: 7, 11; III: 4, 8, 9; IV: 1, 2, 4, 5, 7, 9/ 

 

Metody pracy: pogadanka, burza mózgów, ćwiczeniowa 

Formy pracy: indywidualna, zbiorowa 

Pomoce dydaktyczne: odtwarzacz CD, płyta z zabawą i  muzyką do tańca, szarfy; komplety 

sylab; napisy-kilka prostych do odczytania praw dziecka; obrazki  ilustrujące zapisane prawa 

dziecka; KP 4.20 

Przebieg dnia: 

I 

1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach tematycznych; zabawy indywidualne z dziećmi 

zgodnie z ich potrzebami rozwojowymi; rozwijanie zainteresowań, doskonalenie 

różnorodnych umiejętności. Powitanka. 

2. „Wizytówki” – zabawa dydaktyczna – ćwiczenia percepcji wzrokowej. Nauczyciel ma 

w woreczku przygotowane kartki z imionami. Wszystkie dzieci mają litery z 

rozsypani. Chętne dziecko podchodzi, losuje kartkę i odczytuje imię i mówi: „Mam 

kolegę, który ma na imię Julek.”. Dzieci układają z rozsypani imię dziecka. Gdy 

wszyscy ułożą, kolejne dziecko losuje. 

3. „Karuzela” – zabawa ruchowa w kole ze śpiewem. 

4. Ćwiczenia poranne – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie 

codziennych nawyków higienicznych – rozwijanie umiejętności związanych z 

samoobsługą i czynnościami porządkowymi. Przygotowania do posiłki – działania 

dzieci. 

II 

1.  „Nowa dziewczynka” – rozmowa z dziećmi na temat opowiadania Olgi Masiuk, 

wykonanie ćwiczeń w KP4.21 – ćwiczenia w czytaniu. 

2. „Dobrze z tatą iść” – osłuchanie z piosenką – aktywne słuchanie piosenki; rozmowa 

na temat jej treści; zabawy ruchowo-rytmiczne; śpiewanie piosenki z gestodźwiękami. 

3. „Koledzy z dalekich krajów” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem Cz74 – 

ćwiczenia w czytaniu. 

4. Prezentacja multimedialna przedstawiająca ludzi z różnych krajów i ich domy. 

5. Zabawy na świeżym powietrzu. 
 


