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Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej 

09.09.2019-13.09.2019 

Temat ogólny: Wakacyjne wspomnienia. 

Grupa Smerfy 

 

Cele ogólne: 

- zapoznanie z nazwami kącików tematycznych oraz ich wyposażeniem 

- grupowanie przedmiotów według rodzajów 

- wdrażanie do zgodnej zabawy wspólnymi zabawkami 

- kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za porządek w sali 

- budowanie poczucia przynależności do grupy i integrowanie się z nią 

- wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych: przepraszam, dziękuję, proszę 

 

Poniedziałek 

Temat: W naszej sali. 

• Zabawy dowolne w sali, zachęcanie do podejmowania wspólnej zabawy.  

• Powitanka – stwarzanie miłej atmosfery, utrwalenie imion kolegów i koleżanek.  

• Mój znaczek – zabawa dydaktyczna, utrwalenie znaczków przedszkolnych, 
klasyfikowanie według rodzaju.  

• Zabawy rozwijające sprawność fizyczną.  

• Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.  

• Nasze wakacje – dzielenie się swoimi doświadczeniami, stymulowanie myślenia i 
rozwijanie umiejętności wypowiadania się. 

• Wyprawa na plażę – zabawa ruchowa naśladowcza, rozwijanie kreatywności 
ruchowej, realizowanie usłyszanego tekstu poprzez ruch.  

• Nasza sala – poznanie kącików zabaw, odczytywanie piktogramów.  

• Wakacyjny pociąg  – praca z wykorzystaniem Wyprawki Nr 4, doskonalenie 
umiejętności naklejania, odczuwanie satysfakcji ze wspólnie wykonanej pracy.  

• Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, indywidualne kontakty Nauczyciela z dziećmi.  

• Pauza – zabawa z elementem biegu. 

• Kolorowa mozaika – układanie dowolnych wzorów z figur geometrycznych.  

• Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. 

Wtorek 

Temat: Bawimy się razem. 

• Zabawy dowolne w sali, zachęcanie do podejmowania wspólnej zabawy.  

• Powitanka – stwarzanie miłej atmosfery, utrwalenie imion kolegów i koleżanek.  

• Zabawki – nauka fragmentu wiersza W. Widłaka, poznanie sygnału nawołującego do 
porządkowania zabawek.  
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„Dobrze jest się dzielić 
Tym, co mam, w zabawie, 
Bo wtedy się bawić 
Jest znacznie ciekawiej. 
Ja ci podam klocki, 
Ty mi podasz misia… 
Razem zbudujemy 
Dla misia dom dzisiaj. 
Na porządek sposób mam: 
Lalki tu, klocki tam! 
Jest to sposób doskonały – 
Kłaść je tam, gdzie wcześniej stały”. 

• Zabawy rozwijające sprawność fizyczną.  

• Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.  

• Nasze działania – doskonalenie sprawności wzrokowej poprzez składanie obrazków z 
dwóch części. 

• Na górze, na dole – zabawa ruchowa, posługiwanie się ze zrozumieniem pojęciami na 
górze, na dole w mowie wiązanej, doskonalenie znajomości schematu własnego ciała.  

• Nasz kodeks – usystematyzowanie poznanych zasad społecznych, zwrócenie uwagi na 
wspólne tworzenie społeczności.  

• Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, 
indywidualne kontakty Nauczyciela z dziećmi.  

• Przejdź przez kałużę – zabawa z elementem równowagi.  

• Nasze klocki – segregowanie klocków, kształtowanie współodpowiedzialności za 
porządek w kąciku klocków. 

• Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. 

Środa 

Temat: Jesteśmy dla siebie mili. 

• Zabawy dowolne w sali, zachęcanie do podejmowania wspólnej zabawy. 

• Powitanka – stwarzanie miłej atmosfery, utrwalenie imion kolegów i koleżanek. 

• Piękne zwyczaje – zapoznanie z wierszem Cz. Janczarskiego, wdrażanie dzieci do 
stosowania zwrotów grzecznościowych, zachęcanie do okazywania uprzejmości w 
stosunku do innych.  

• Zabawy rozwijające sprawność fizyczną.  

• Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.  

• Jesteśmy dla siebie mili – zajęcia o emocjach. 

• Dzień dobry – zabawa ruchowa z elementami języka angielskiego. Nauczyciel 
prezentuje dzieciom dwie flagi: polską i angielską. Wyjaśnia zasady zabawy ruchowej. 
Dzieci maszerują po sali w rytm muzyki. Gdy jest pauza, witają się, podają sobie ręce, 
przytulają się, mówiąc – w zależności od pokazanej przez Nauczyciela flagi – „dzień 
dobry” (flaga Polski) lub „good morning” (flaga Wielkiej Brytanii). 

• Co potrafią moje ręce? – usprawnianie małej motoryki poprzez działania 
manipulacyjne. 
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• Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – zabawy w piaskownicy, indywidualne kontakty 
Nauczyciela z dziećmi. 

• Małe i duże piłki – zabawa ruchowa z elementem podskoku.  

•  Lekkie czy ciężkie – eksperyment, odkrywanie właściwości fizycznych wybranych 
przedmiotów. Utrwalanie prawidłowego toru oddychania, swobodne wypowiadanie 
się.  

• Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. 

Czwartek 

Temat: Nasze zabawki. 

• Zabawy dowolne w sali, zachęcanie do podejmowania wspólnej zabawy. 

• Powitanka – wytwarzanie miłej atmosfery, utrwalenie imion kolegów i koleżanek.  

• Ulepianki – doskonalenie małej motoryki poprzez zabawy z masą solną: lepienie, 
ugniatanie, wałkowanie.  

• Zabawy rozwijające sprawność fizyczną, zachęcanie do podejmowania zabaw 
ruchowych, nauka prawidłowego oddychania.  

• Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.  

• Jestem duży – zapoznanie z wierszem D. Gellner, ćwiczenie pamięci, rozróżnianie 
rzeczywistości od fikcji.  

• Krasnoludki i olbrzymy – zabawa ruchowa, reagowanie na zmianę tempa i wysokości 
dźwięku.  

• To jest duży dom, a to mały domek – rozumienie i stosowanie pojęć duży, mały w 
połączeniu z rzeczownikami, rozwijanie mowy poprzez tworzenie zdrobnień.  

• Praca z Kartą pracy 1.3 – doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez 
graficzne łączenie elementów w pary. 

• Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, indywidualne kontakty Nauczyciela z dziećmi.  

• Balonik – zabawa ruchowa z recytacją, ćwiczenie rytmiczności, utrwalanie 
prawidłowego toru oddechowego.  

• Kasza – ćwiczenie sensoryczne, usprawnianie zmysłu dotyku.  

• Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. 

Piątek 

Temat: Zabawy w ogrodzie. 

• Zabawy dowolne w sali, zachęcanie do podejmowania wspólnej zabawy.  

• Powitanka – stwarzanie miłej atmosfery, integracja, utrwalenie imion kolegów i 
koleżanek.  

• Zabawy z chustą animacyjną – działania kreatywne i kierowane. 

• Zabawy rozwijające sprawność fizyczną.  

• Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.  

• Praca z Kartą pracy 1.4 – wypowiedzi dzieci na temat ulubionych zabaw ogrodowych.  

• Zestaw ćwiczeń ruchowych – integracja grupy, rozwijanie motoryki dużej.  

• Regulamin ogrodu przedszkolnego – zapoznanie z zasadami przebywania na terenie 
ogrodu przedszkolnego (i placów zabaw) oraz bezpiecznego korzystania ze sprzętów. 

• Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, indywidualne kontakty Nauczyciela z dziećmi.  
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• Plaża – ilustrowanie tekstu ruchem, rozwijanie kreatywności ruchowej.  

• Dużo – mało – rozumienie pojęć, stosowanie ich w różnych formach gramatycznych.  

• Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. 

 

 

 

 

 


