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Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej 

02.09.2019-06.09.2019 

Temat ogólny: W przedszkolu 

Grupa Sowy 

Cele ogólne: 

- doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie 

- wzmacnianie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej 

- poszerzanie słownika 

- doskonalenie uważnego słuchania utworów literackich 

- rozbudzanie zainteresowań czytelniczych dzieci 

- doskonalenie umiejętności zgodnej zabawy w grupie rówieśniczej 

- rozwijanie umiejętności opowiadania o ulubionych grach i zabawach 

- wdrażanie się do formułowania i przestrzegania zasad grupowych 

 

Poniedziałek 

Temat: Wracamy do przedszkola 

• Przywitanie (na melodię Panie Janie) 

Witaj (imię dziecka), witaj (imię), 

Jak się masz, jak się masz, 

Wszyscy cię witamy, wszyscy cię kochamy, 

Bądź wśród nas 

• Gimnastyka poranna z wykorzystaniem chusty animacyjnej. 

• Ćwiczenia oddechowe – leżenie na plecach, oczy zamknięte. 

Wdech przez nos – brzuch unosi się do góry; 

wydech ustami – brzuch opada 
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• Ćwiczenia logopedyczne. Nauczyciel demonstruje ćwiczenia, powtarza je kilkakrotnie, 

następnie dzieci je wykonują. Oblizywanie wewnętrznej strony zębów okrężnymi 

ruchami; Unoszenie czubka języka do zębów górnych i dolnych przy zamkniętych 

ustach; Kląskanie; Delikatne żucie języka jak cukierek;  Liczenie zębów czubkiem 

języka.  

• Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Zachęcanie dzieci do podejmowania 

samodzielnej aktywności, wdrażania do zabawy dzieci nieśmiałych, rozwijanie 

umiejętności panowania nad emocjami.  

• Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – przypomnienie kolejności 

czynności higienicznych (najpierw korzystanie z toalety, następnie mycie i wycieranie 

rąk).  

• Budowanie poczucia bezpieczeństwa podczas pierwszego dnia pobytu w przedszkolu 

po wakacjach, rozwijanie poczucia rytmu, słuchu i ekspresji artystycznej. 

• Blok zajęć o emocjach – radość. Rozmowa z dziećmi o przedszkolu. 

•  Czy cieszycie się z powrotu do przedszkola? – ćwiczenia w budowaniu wypowiedzi.  

• Radosne podskoki – zabawa skoczna. 

• Wytańcz radość tak jak ja – zabawa ruchowa. 

• Cieszymy się z powrotu do przedszkola – rysowanie w grupie. 

• Pajęczyna – zabawa językowa, ćwiczenia w określaniu nagłosu i wygłosu. 

•  Jaki? – zabawa słownikowa z wykorzystaniem piłki, rozszerzanie słownika czynnego 

dzieci o przymiotniki np.: 

Jestem wesoły – jestem smutny 

Jestem zadowolony – jestem zły 

Jest mi ciepło – jest mi zimno itd. 

• Zwroty i słownictwo w języku angielskim: 

Jestem (I am):  

happy (wesoły)     sad (smutny) 

 angry (zły) 

little (mały)         tall (wysoki) 
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cold (zimno mi)     hot (gorąco mi) 

strong (silny)         weak (słaby) 

ill (chory)           healthy (zdrowy) 

well-rested (wyspany)            unwell-rested (niewyspany) 

• Zabawy dowolne dzieci w ogrodzie przedszkolnym.  

• Zabawy z chustą animacyjną  – ćwiczenie reakcji na sygnał. 

• Przeciwieństwa – zabawa pantomimiczna w kalambury, przedstawianie stanów 

emocjonalnych i ich przeciwieństw. 

• Zabawa ogólna 

Wtorek 

Temat: Każdy swój znaczek ma, mam i ja 

• Przywitanie. Dzieci siedzą na dywanie. Nauczyciel podaje kolejne hasła, a dzieci 

których dotyczy kryterium, wstają (można przy tym wykonać zabawne ukłony czy 

gesty pozdrowienia wobec grupy), np. Witam wszystkich, którzy: 

- noszą okulary 

- mają coś niebieskiego na sobie 

- lubią chodzić do przedszkola 

- mają brata itd. 

• Gimnastyka poranna z woreczkami gimnastycznymi. 

• Ćwiczenia oddechowe – dmuchanie na kulki z waty. 

• Ćwiczenia logopedyczne – naśladowanie przez dzieci np. 

 aaaaaaaaa – płacz lalki 

 oooooooo – zdziwienie 

 brrrr – odczuwanie zimna 

 muuuuuuu – mruczenie krowy 

 sssssssss – syczenie węża 

 szszsz – szum drzew na wietrze 

Dzieci starają się wymówić jak najdużej: aaaa, ooooooo, eeeee, uuuuu, yyyyyyy, iiiiiiii 
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• Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Zachęcanie dzieci do podejmowania 

różnorodnych aktywności.  

• Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych. Nauka zwrotów w języku 

angielskim:  

May I go to the toliet? (Czy mogę skorzystać z toalety?) 

Yes, you can. (Tak, możesz) 

We’re washing our hands. (Myjemy ręce) 

•  Opowiadanie Pierwszy dzień w przedszkolu  – rozmowa na temat treści opowiadania 

Agnieszki Filipkowskiej. 

• Moje przedszkole – zabawa dydaktyczna, porównywanie cech zewnętrznych i  

wewnętrznych wybranych budynków przedszkolnych w Polsce i na świecie. 

• Julka, Julek i ich znaczki – praca z książką, zapoznanie z bohaterami cyklu, ćwiczenia 

grafomotoryczne. 

• Znaczki - zabawa dydaktyczna ćwicząca umiejętność klasyfikacji. 

• Znaczki i piktogramy w mojej sali – zabawa dydaktyczna: porządkowanie 

przedmiotów w sali, oznaczenia kącików.   

• Gdzie schowałem przedmiot?  – zabawa utrwalająca właściwe użycie przyimków (nad, 

pod, w, obok itp.).  

•  Zabawa w ogrodzie przedszkolnym – odnajdywanie ukrytych znaczków. 

• Kogo i gdzie możemy spotkać w przedszkolu? –  mapa myśli. 

• W mojej sali – praca plastyczna wykonywana dowolną techniką.  

• Nauka zwrotów w języku angielskim:  

We’re going into the garden. (Idziemy do ogrodu.) 

Put on your shoes. (Załóżcie buty.) 

Put on your clothes. (Załóżcie ubrania.) 

Take off your shoes. (Zdejmijcie buty.) 

Take off your clothes. (Zdejmijcie ubrania.) 

• Zabawa ogólna 
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Środa 

Temat: Po co nam są zasady? 

• Przywitanie Witanie się z samym sobą -  ręce witają kolana, plecy, ramiona, głowę, 

ucho, nos, włosy itp. 

• Gimnastyka poranna. 

• Ćwiczenia oddechowe z wykorzystaniem „chrupek styropianowych”. 

• Ćwiczenia logopedyczne Nauczyciel demonstruje ćwiczenia, powtarza je kilkakrotnie, 

następnie dzieci je wykonują. Zabawa w „malarza” - malowanie językiem po 

podniebieniu wzorów: kółek, trójkąta, itp.  Języczek wędrowniczek: sprząta, wymiata, 

czyści sufit, myje okna, itd. 

• Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Zachęcanie dzieci do zgodnego dzielenia 

się zabawkami.  

• Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.  

• Dlaczego potrzebne nam zasady? – praca z wierszem, uwrażliwianie, kształtowanie 

umiejętności argumentowania i wnioskowania. 

• Nasze zasady – stworzenie regulaminu grupy.  

• Trzy magiczne słowa – przypomnienie zasad wykorzystania słów: dziękuję, 

przepraszam, proszę.  

• Nasza umowa – zapoznanie dzieci z nowymi sposobami na wyciszenie grupy.  

• Nasi dyżurni – wprowadzenie obrazków na oznaczenie sposobów oznaczania 

obowiązków dyżurnego (wprowadzenie zasad wyjścia do toalety).  

• Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – czytanie piktogramów i regulaminu 

przedszkolnego placu zabaw.  

• Imię z czarodziejskim słowem – zabawa z piłką, przypomnienie i utrwalenie zwrotów 

grzecznościowych, ćwiczenia w ich używaniu.  

• Trzy słowa przy sobie noszę: przepraszam, dziękuję, proszę – zabawa ruchowa, 

ćwiczenie reakcji na sygnał. 

• Zabawy dowolne dzieci w kąciku plastycznym – ćwiczenie w cięciu nożyczkami, 

doskonalenie motoryki małej. 
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• Nauka zwrotów w języku angielskim: 

I’m sorry (Przepraszam)  

Please (Proszę)  

Thank you (Dziękuję) 

• Zabawa ogólna 

Czwartek 

Temat: W świecie imion 

• Przywitanie. Nauczyciel wita dzieci, wymawiając głośno ich imiona. Powitane dzieci 

wstają i się kłaniają. 

• Gimnastyka poranna z piłkami. 

• Ćwiczenia oddechowe z wykorzystaniem kulek z papieru – trafianie do celu. 

• Ćwiczenia logopedyczne. Nauczyciel opowiada bajkę artykulacyjną „Dzień dobry 

Misiu”. 

Dzisiaj twój język będzie małym misiem, a buzia jego domkiem. Miś obudził się 

wcześnie rano – poprzeciągał się, poziewał (szerokie ziewnięcie). Zrobił poranną 

gimnastykę – kilka podskoków (unoszenie języka na górny wałek dziąsłowy), kilka 

wymachów rąk (wypychanie językiem policzków) i pięć okrążeń (w prawo i w lewo) 

wokół stołu (ruchy okrężne języka w przedsionku jamy ustnej, usta zamknięte). Umył 

ząbki (oblizywanie czubkiem języka górnych i dolnych  zębów po wewnętrznej stronie 

przy zamkniętych i otwartych  ustach). Postanowił policzyć swoje ząbki (dotykanie 

czubkiem języka każdego zęba na dole i górze). Nagle poczuł wielki głód i usłyszał jak 

mu burczy w brzuchu (wibrowanie wargami bbb,bbb). To znak, że pora na śniadanie i 

pyszny miodek (oblizywanie warg). 

• Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Korzystanie z zabawek i sprzętu w sali 
zgodnie z ich przeznaczeniem.  

• Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych. 

• Nasze imiona – utrwalenie imion kolegów i koleżanek oraz ich nazwisk, zdrobnień 

związanych z imieniem, globalne czytanie nazw imion, wyszukiwanie takich samych 

liter w zapisach imion, analiza sylabowa imion dzieci.  



 

www.bajkowyswiat-czest.pl 
kontakt@bajkowyswiat-czest.pl 

34/363 18 43;     784 662 698 

• Wyjście do ogrodu przedszkolnego. Zabawa bieżna berek – doskonalenie sprawności 

fizycznej, wdrażanie do stosowania się do reguł i zasad obowiązujących w zabawach. 

• Imiona bohaterów z bajek – zabawa językowa.  

• Szpaler z imionami – zabawa ruchowa według Klanzy, utrwalenie imion kolegów i 

koleżanek.  

• Zabawy dowolne – układanie puzzli, rozwijanie spostrzegawczości i uwagi dzieci. 

• Zabawa ogólna 

Piątek 

Temat: Nasze zabawy i zajęcia 

• Przywitanie. 

• Gimnastyka poranna z wykorzystaniem hula hop. 

• Ćwiczenia oddechowe z wykorzystaniem piórek. 

• Ćwiczenia logopedyczne. Nauczyciel opowiada historię i zachęca dzieci do 

naśladowania dźwięków i czynności, o których jest w niej mowa. 

Cały język wyskakuje, 

Wszystkim nam się pokazuje 

Język wargi oblizuje, 

Piękne kółka wykonuje 

Kto spróbuje z miną śmiałą  

Zwinąć język w rurkę małą? 

Język ząbki poleruje, 

Każdy dotknie i wyczuje. 

• Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań. Komunikowanie potrzeby ruchu i 

odpoczynku przez dzieci.  

• Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych. 

• Dni tygodnia – wprowadzenie nazw i oznaczeń wg planu daltońskiego, czytanie 

globalne nazw dni tygodnia, utrwalenie kolejności dni tygodnia. 

•  Pociągi – zajęcia techniczne, działanie wg instrukcji.  

• Tydzień ma siedem dni – zabawa słowna utrwalająca kolejność dni tygodnia.  

•  Jaki to dzień tygodnia? – zabawa ruchowa.  
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•  Plan dnia oraz  Plan roku – oznaczanie codziennych aktywności i uroczystości 

świątecznych w kalendarzu.  

• Nasze zabawki – rozmowa na temat ulubionych zabawek dzieci, doskonalenie 

umiejętności klasyfikowania.   

• Praca z książką – doskonalenie percepcji wzrokowej, zdolności grafomotorycznych i 

umiejętności przeliczania. 

• Moja ulubiona zabawka – zajęcia plastyczne, wypowiedzi dzieci na temat ulubionych 

zabawek.   

• Zabawy bieżne w ogrodzie przedszkolnym.  Kształtowanie odporności emocjonalnej.  

• Zabawki – zabawa ruchowa, ćwicząca reakcję na sygnał, naśladowanie ruchu zabawek 

znanych dzieciom.  

• Sklep z zabawkami – zabawa rozwijająca ekspresję twórczą i pomysłowość, 

doskonalenie spostrzegawczości, nauka przestrzegania reguł zabawy. 

• Zabawy dowolne dzieci. Porządkowanie kącików tematycznych, segregowanie 

zabawek – doskonalenie umiejętności porównywania i klasyfikowania. 

• Zabawa ogólna 


