
Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej 

03.12.2018-07.12.2018 

Temat ogólny: Jak wyglądał świat przed milionami lat 

 

Poniedziałek 

Temat: Dinozaury – straszne jaszczury 

• Przywitanie. Dzieci siedzą na podłodze w siadzie skrzyżnym tworzą koło,  zostawiają 

wolne miejsce, dziecko prosi kolegę: 

Miejsce obok mnie jest wolne, 

zapraszam Maćka, 

by przyszedł tu jak żabka..., ptaszek..., piesek... itd. 

• Gimnastyka poranna z wykorzystaniem skakanek. 

• Ćwiczenia oddechowe. Dmuchanie na paski papieru lub wycięte z kolorowego 

papieru kwiatki, listki, itp. umieszczone na nitkach. 

• Ćwiczenia logopedyczne. Nauczyciel demonstruje ćwiczenia i pilnuje dokładne 

wykonanie przez dzieci – Liczenie zębów dinozaura; Wąchanie paprotki; Rozmowy 

dinozaurów; Pokarm dinozaurów; Picie wody z jeziora. 

• Wzbogacanie kącika o książki, albumy, encyklopedie o dinozaurach. Omówienie 

wyglądu dinozaurów, określenie przez dzieci ich wielkości, budowy.  

• Zabawy tematyczne z użyciem figurek dinozaurów. 

• Zabawa ruchowa Dinozaury roślinożerne i dinozaury mięsożerne. Dzieci zostają 

podzielone na dwie grupy. Na dźwięk tamburyna wychodzą na spacer dinozaury 

roślinożerne i spacerują po całej sali. Na dźwięk bębenka wychodzą na spacer 

dinozaury mięsożerne i chcą polować na dinozaury roślinożerne, jednak nie mogą 

schodzić z dywanu. Dzieci, które są dinozaurami roślinożernymi, są bezpieczne poza 

dywanem i starają się tam ukryć.  

• Swobodna improwizacja ruchowa do piosenki Kto widział dinozaura? 

• Zabawa Idzie dinozaur – dzieci biegają swobodnie po sali, na hasło: Idzie dinozaur – 

stają nieruchomo. 

• Zabawa ruchowa kształtująca postawę ciała – Jaja dinozaura. Dzieci zwijają się w 

kłębek- udają jaja dinozaura. Nauczyciel opowiada kolejne czynności, a dzieci je 

wykonują: Z jaj powoli wykluwają się małe dinozaury. Wystawiają kolejno jedną nogę 

i drugą nogę, następnie ręce, przeciągają się, rozciągają, stoją na czworaka, podnoszą 

się na dwie nogi, biegają z rozpostartymi rękami jak małe pterodaktyle. 

• Oglądanie paproci przez lupę. 

• Słuchanie opowiadania E. Stadtmuller Dinozaury. Dzieci siadają na dywanie, 

nauczyciel rozdaje książki i zaprasza do wysłuchania opowiadania. Czytając 

opowiadanie, prezentuje ilustracje do niego. 



• Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji w książce. Nauczyciel 

zadaje pytania. 

• Rozmowa na temat dinozaurów. 

• Ćwiczenie spostrzegawczości Znajdź takiego samego dinozaura. Nauczyciel rozkłada 

na stoliku karty/obrazki z dinozaurami. Dzieci muszą odnaleźć pary. 

• Zabawa konstrukcyjna Mój dinozaur. Dzieci tworzą dinozaury z klocków według 

własnych pomysłów. 

• Zabawy z językiem angielskim. 

• Zabawa ogólna 
 

Wtorek 

Temat: Jakie były dinozaury? 

• Przywitanie Ja jestem. Każde dziecko po kolei wypowiada swoje imię mówiąc: 

Ja – tupnięcie jedną nogą. 

Jestem – tupnięcie drugą nogą. 

(imię) – podskok na obu nogach. 

• Gimnastyka poranna z wykorzystaniem szarf. 

• Ćwiczenia oddechowe – dmuchanie na kulki z waty. 

• Ćwiczenia logopedyczne. Nauczyciel prezentuje uśmiech, dzieci określają nastrój 

dinozaura. Następnie wskazane dziecko prezentuje zdziwienie, smutek, zamyślenie, 

oblizywanie się po zjedzeniu smacznego posiłku itp. 

• Odtwarzanie podanych rytmów. 

• Kolorowanie rysunków przedstawiających dinozaury. 

• Zabawa  W muzycznej w krainie dinozaurów. Nauczyciel mówi tekst (opowieści 

ruchowej), a dzieci ilustrują go ruchem. 

• Osłuchanie się z tekstem i melodią piosenki Kto widział dinozaura? 

• Rozmowa na temat piosenki. 

- Kiedy żyły dinozaury? 

- Jak wyglądały dinozaury? 

- W jaki sposób poruszały się dinozaury? 

- Czy dinozaury żyją również dzisiaj? 

• Swobodna improwizacja ruchowa do piosenki Kto widział dinozaura? 

• Zabawa ruchowo-naśladowcza Jak porusza się dinozaur? Nauczyciel wskazuje 

dziecko, które jako pierwsze będzie naśladować dinozaura (latać, chodzić lub pływać). 

Pozostałe dzieci naśladują pokazane ruchy. 

• Nauka refrenu piosenki Kto widział dinozaura? 

• Układanie puzzli przedstawiających dinozaury. 

• Tworzenie orkiestry do piosenki Kto widział dinozaura? Dzieci przy użyciu różnych 

instrumentów próbują stworzyć orkiestrę do piosenki. 

• Zabawa ruchowa Raz, dwa, trzy, dinozaur patrzy. 

• Opowiadanie historyjki przez nauczyciela W jaki sposób powstaje węgiel? 



• Rozmowa z dziećmi o Dniu Górnika. Wyjaśnienie, kim jest górnik i jaką wykonuje 

pracę na podstawie  ilustracji w książce. 

• Wykonanie przez dzieci czapki „Górnika”. 

• Rysowanie węglem na białych kartkach dowolne rysunki. 

• Zabawy z językiem angielskim. 

• Zabawa ogólna 

Środa 

Temat: Starożytne olbrzymy 

• Przywitanie – piosenka śpiewana na melodię „Panie Janie” 

Witaj Kasiu  bis  

do nas chodź  bis  

wszyscy cię lubimy  bis  

z nami bądź.  bis itd. 

• Gimnastyka poranna. 

• Ćwiczenia oddechowe Wąchanie kwiatów. Dzieci stoją lub siedzą z kwiatkiem w ręku. 

Powoli wciągają powietrze nosem i równie powoli, aby zapamiętać ich zapach, robią 

wydech ustami. 

• Ćwiczenia logopedyczne – naśladowanie śmiechu różnych ludzi: 

mężczyzna- głośne “hohohoho” 

kobieta- o średnim natężeniu “hahahaha” 

staruszka- cichutko  “hehehehe” 

dziewczynki- piskliwy “hihihihi” 

chłopcy- hałaśliwy “hahahaha” 

• Zabawa ćwicząca spostrzeganie – Gdzie schował się dinozaur? Nauczyciel ustawia na 

stoliku trzy kubeczki (dnem do góry), pod jednym chowa figurkę dinozaura. Chętne 

dziecko próbuje wskazać kubeczek z dinozaurem. 

• Zabawa przy piosence Kto widział dinozaura? 

• Zabawa ruchowa z elementami czworakowania – Dinozaury. 

• Zabawa Tańcowały dwa Michały. 

• Stosowanie pojęć: duży, większy, największy. 

• Zabawa ruchowa utrwalająca pojęcie duży, mały. Dzieci stoją w kole. Nauczyciel 

rozpoczyna zabawę – głośno mówi: Ja jestem duży, a dziecko stojące obok po jego 

prawej stronie kuca i mówi: Ja jestem mały itd. 

• Zabawa dydaktyczna Liczenie w zakresie 3. Dzieci kolejno liczą do trzech, wskazując 

jaja dinozaura ułożone na dywanie. 

• Układanie szlaczka z jaj. Dzieci kontynuują rozpoczęty przez nauczyciela szlaczek na 

dywanie według rytmu: jajo duże, jajo większe, jajo największe itd. 

• Zabawa w chowanego – Dinozaur szuka. Jedno z dzieci oznaczonych szarfą jest 

dinozaurem, odwraca się tyłem i woła: raz, dwa, trzy, ten Dinozaur patrzy! Pozostałe 

dzieci chowają się w sali. Dziecko z szarfą szuka pierwszej ukrytej osoby, przekazuje 

jej szarfę i zadaniem dziecka Dinozaura jest odnalezionego kolejnego dziecka, itd. 

Ostatnie odnalezione dziecko zostaje dinozaurem. 



• Praca plastyczna – dzieci rysują portret wybranego dinozaura, w tle rysunku odbijają 

liście paproci z pomocą nauczyciela, podkładając pod kartkę i kolorując krawędzią 

kredki świecowej lub pasteli. 

• Zabawa ruchowa Dinozaury roślinożerne i dinozaury mięsożerne. 

• Zabawy z językiem angielskim. 

• Zabawa ogólna 

Czwartek 

Temat: Dlaczego wyginęły dinozaury? 

• Przywitanie Iskierka przyjaźni. Dzieci siedzą w kole i trzymają się za ręce. Nauczyciel 

delikatnie ściska rękę dziecka po swojej prawej stronie i mówi: Wysyłam iskierkę 

przyjaźni. Dziecko przekazuje w ten sposób uścisk kolejnej osobie i tak aż do 

momentu, kiedy iskierka wróci do nauczyciela. 

• Gimnastyka poranna z wykorzystaniem chusty animacyjnej. 

• Ćwiczenia oddechowe. 

• Ćwiczenia logopedyczne. „Echo – ptaszek”. Dzieci słuchają nagrań z głosami różnych 

ptaków. Następnie wspólnie próbują je naśladować.  

• Układanie z patyczków szkieletu dinozaurów. 

• Śpiewanie piosenki Kto widział dinozaura? 

• Zabawa ruchowa  z elementem czworakowania – Dinozaury. 

• Rozmowa z dziećmi na temat: Dlaczego wyginęły dinozaury?  

• Lepienie z plasteliny figurek dinozaurów – Mój przyjaciel dinozaur. Nadawanie nazw 

dinozaurom. 

• Ćwiczenia grafomotoryczne. Dzieci na tackach z mąką lub piaskiem rysują linie proste, 

jaja dinozaura. 

• Zabawa orientacyjno-porządkowa Idzie dinozaur. 

Każde dziecko dostaje szarfę w innym kolorze. Dzieci wykonują polecenia nauczyciela: 

np. dzieci z szarfami w kolorze czerwonym wykonują skłon, dzieci z szarfami w 

kolorze zielonym wykonują przysiad itd.  

• Zabawa z wykorzystaniem rymowanki. Dzieci poruszają się zgodnie z rymowanką. 

Idzie dinozaur 

Hop, hop, hop. 

W prawo krok, 

W lewo krok. 

Hop, hop, hop. 

• Ćwiczenie spostrzegawczości Śladami dinozaura. Nauczyciel chowa w sali różne 

sylwety kilku dinozaurów. Zadaniem dzieci jest odszukanie ich i ułożenie w kolejności 

od największej do najmniejszej.  

• Zabawa rozwijająca zmysły Co schował Dinuś? Dzieci siedzą w kole. Nauczyciel 

rozkłada na dywanie różne przedmioty. Dzieci rozpoznają je i nazywają. Następnie 

nauczyciel wybiera Dinusia, który chowie jeden przedmiot, a reszta dzieci będzie 

musiała zgadnąć, którego przedmiotu brakuje. Dziecko, które jako pierwsze zgadnie, 

co zostało schowane, zostaje Dinusiem. 



• Zabawy z językiem angielskim. 

• Zabawa ogólna 

 

Piątek 

Temat: Dinozaury z wykopalisk 

• Przywitanie Stonoga. W miejscu, gdzie są kropki mówimy imię dziecka.  

idzie idzie stonoga  a tu …noga 

idzie idzie malec , a tu.. .palec 

idzie idzie koń , a tu … dłoń 

idzie idzie krowa , a tu … głowa 

a na końcu leci, leci kos , a tu …nos 

• Gimnastyka poranna.  

• Ćwiczenia oddechowe. Przenoszenie drobnych rzeczy np. kuleczek z bibuły za 

pomocą słomki. 

• Ćwiczenia logopedyczne. „Echo”- dziecko powtarza za nauczycielem np.: „a” (głośno) 

– „a” (cicho), „e” (głośno)- "e"(cicho), „oo”, „uu”, „ii”, „yy” (głośno – cicho). 

• Ćwiczenia ortofoniczne Mowa dinozaura. Nauczyciel wypowiada sylabę, którą dzieci 

mają powtórzyć z różnym natężeniem – najpierw cicho, a następnie głośno. 

• Zabawa ruchowa z elementem wyprostnym – Dinozaur rośnie. Dzieci naśladują 

rosnącego dinozaura. Najpierw są skulone, a potem stopniowo rosną, aż do 

momentu, kiedy swobodnie poruszają się na dwóch/czterech łapach. 

• Nauczyciel wyjaśnia dzieciom, że wykopaliska to miejsce, gdzie można odkryć szczątki 

(elementy) dawnych naczyń, urządzeń, ale także dinozaurów. Razem z dziećmi 

podchodzą do pojemników z piaskiem, gdzie zakopane są różne elementy (małe 

klocki, talerzyki, figurki dinozaurów). Odkopanie odbywa się za pomocą pędzli. 

• Słuchanie wiersza A. Wojtyły Dinozaury. 

• Rozmowa na temat tekstu wiersza. 

• Zabawa orientacyjno-porządkowa Idzie dinozaur. 

• Zabawa Dinozaury poszukują pożywienia. Dzieci maszerują mówiąc rymowankę: 

Dinozaury maszerują, pożywienia poszukują. 

Następnie nauczyciel mówi Wysoko, dzieci stają na palcach, wyciągają ręce do góry, 

na hasło: Nisko – dzieci przykucają, naśladując rękami rozgarnianie trawy. 

• Zabawa matematyczna Gdzie jest dinozaur? Nauczyciel prosi, aby dzieci ułożyły 

obrazek dinozaura: na głowie, obok siebie, za plecami, pod kolanami, między nogami. 

• Zabawa ruchowa Bądź jak dinozaur. 

• Zabawy z językiem angielskim. 

• Zabawa ogólna 

 


